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palavras-chave 
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resumo 
 
 

Nos dias de hoje, perante um mundo globalizado, as 
organizações devem expandir-se além da sua localização 
geográfica e estabelecer parcerias internacionais, de modo a 
obterem vantagem competitiva. O sucesso de um percurso 
internacional está, além de outros fatores, associado à 
capacidade das empresas se adaptarem às diferenças 
culturais e linguísticas. Neste sentido, a presente investigação 
teve como objetivo analisar o comportamento dos Municípios 
Portugueses, numa perspetiva empresarial, relativamente à 
sua presença internacional, com foco nos modos de relação 
intercultural e interlinguística. Em estudo estão as Câmaras 
Municipais de Évora, Leiria, Loures, Seixal e Vila Nova de 
Famalicão. Foi possível apurar, entre outras questões, que as 
línguas desempenham um papel crucial no entendimento entre 
agentes estrangeiros, em que o Inglês já não desempenha um 
papel dominante. Línguas como o Espanhol, o Francês, o 
Japonês e o Mandarim são cada vez mais utilizadas e, por 
consequência, há uma necessidade crescente de formação 
nas mesmas. Ao nível cultural, verificou-se que os diferentes 
modos de estar não representam barreiras para a cooperação 
entre países, no entanto, é fulcral existir uma adaptação e 
respeito para potenciar relações profissionais positivas. 
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abstract 
 

Nowadays due to the globalized world to obtain competitive 
advantage, the enterprises must cross geographic barriers and 
establish international partnerships. The successful of an 
international path is associated, allied to other factors, to the 
capability of the organizations to adapt to cultural and language 
differences. Due to that, this paper analyzed the Portuguese 
Municipalities’ behavior in the international panorama, focusing 
in what concerns the interlinguistic and intercultural relations. 
This study is based in the Municipalities of Évora, Leiria, Loures, 
Seixal and Vila Nova de Famalicão. Among other issues, it was 
found the languages’ essential function in what regards the 
comprehension between foreign actors where the English no 
longer has the leading role. The use of languages as Spanish, 
French, Japanese and Mandarin is increasing and 
consequently its qualification. Concerning the cultural level, it’s 
possible to conclude that different behaviors aren’t a hurdle for 
the cooperation between countries. Although the adaptation 
and respect are mandatory to achieve beneficial professional 
relations. 
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Introdução 

Contextualização 

A presente Dissertação foi realizada no âmbito da Unidade Curricular de 

Dissertação/Projeto/Estágio, inserida no plano de estudos do Mestrado em Línguas e 

Relações Empresariais (MLRE) da Universidade de Aveiro (UA). No entanto, esta não foi 

a minha primeira opção. 

No início do 2º ano de mestrado, fui de Erasmus para a Universidade de Wroclaw 

(Polónia) com a ideia de enveredar por um estágio como elemento de avaliação final do 

mestrado. Sabia que, à partida, já teria uma certa desvantagem em relação aos meus 

restantes colegas porque seria obrigada a iniciar o estágio mais tarde, uma vez que o 

semestre na Universidade de Wroclaw só terminava a 3 de fevereiro, existindo depois ainda 

a época de exames. Consegui voltar de Erasmus a 17 de fevereiro de 2020 e tinha já 

estabelecido contacto com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira (SMF) – local onde 

resido –, mais concretamente com a Dra. Gilda Sá, responsável pelo Departamento de 

Comunicação, Relações Públicas e Internacionais, para realizar uma entrevista, que se 

veio a concretizar no dia 19 do mesmo mês. Após essa entrevista, a Dra. Gilda confirmou 

que tinha sido aceite para realizar o estágio no Município no âmbito do Departamento de 

Relações Internacionais. Entre o acerto do plano de estágio com a entidade de acolhimento 

e a aprovação da Diretora de Curso, a Prof. Dra. Ana Ramalheira, a data apontada para o 

início da atividade seria 16 de março. Infelizmente, o panorama do país na altura não era 

o melhor devido ao “Covid-19” que, entretanto, tinha deixado o país em alerta. Na sexta-

feira anterior, dia 13 de março, a Câmara Municipal de SMF suspendeu o estágio. À data 

ainda não existiam previsões sobre o futuro e não havia conhecimento sobre os impactos 

que o vírus traria para as nossas vidas, pelo que sempre considerei possível iniciar o 

estágio mais tarde. 

A 19 de março o país entrou em estado de emergência e, com ele, o confinamento. 

A 2 de maio, deixamos o estado de emergência e passamos para estado de calamidade. 

Contactei novamente o Município para perceber se poderia concretizar o estágio, existindo 

até a possibilidade de o fazer através de teletrabalho. No entanto, a resposta foi que os 

estágios seriam suspensos sem previsão de data de abertura. Não contente com a 

situação, mas impotente em relação à mesma, percebi que tinha de escolher outro 

percurso. Foi quando surgiu a hipótese de aproveitar o contacto já estabelecido com a 

Câmara Municipal (CM) de SMF para realizar um projeto de dissertação sobre as relações 

internacionais no Município, utilizando esta entidade como exemplo. Iniciei a pesquisa e fui 
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amadurecendo a ideia. Posteriormente considerei mais vantajoso explorar a perspetiva de 

vários municípios portugueses e, após entrar em contacto com alguns, percebi que seria 

possível concretizá-la. 

Posteriormente, em diálogo com o meu orientador, Prof. Dr. Fernando Martinho, 

consideramos mais pertinente direcionar esta dissertação no âmbito das línguas e culturas, 

uma vez que o MLRE se insere, efetivamente, no Departamento de Línguas e Culturas da 

UA. Contudo, e tendo em conta o percurso académico do Mestrado, considerei importante 

incluir também tópicos ligados à questão empresarial, nomeadamente o processo de 

globalização, os modos de entrada e motivações, assuntos esses adaptados à realidade 

dos Municípios. 
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Capítulo I 

Quadro teórico 

Neste primeiro capítulo, vamos apresentar de forma sintética algumas questões 

relacionadas com o tópico principal desta investigação, nomeadamente a importância de 

profissionais qualificados assim como a respetiva formação cultural e linguística dos 

mesmos; a influência do domínio e fluência em línguas além do idioma nativo; e a 

necessidade de entendimento de diferenças culturais e respetivas adaptações a modos de 

estar no contexto empresarial. Aliado a isto, é ainda apresentado um breve 

enquadramento, tendo em consideração o mundo global atual e o processo de 

internacionalização inerente a uma nova perceção e modo de atuação empresarial. 

De ressalvar que, ainda que na maioria das referências bibliográficas nos sejam 

apresentados estudos e condutas empresariais, considero possível estabelecer algum 

paralelismo entre as mesmas e o modo de atuação de um Município ao nível global. As 

Autarquias são entidades politico-administrativas públicas, financiadas pela colectividade, 

e as empresas, por seu lado, são organizações privadas, caracterizadas pela procura de 

lucro num mercado dominado pela concorrência comercial. No entanto, no que diz respeito 

especificamente ao contexto organizacional, ambas autarquias e empresas revelam ter 

modos de atuação semelhantes, pelo que considero viável comparar a sua dinâmica 

organizacional, mais precisamente a componente relacionada com os profissionais e 

agentes envolvidos e as suas competências linguísticas e culturais.  

 

1.1. Globalização 

Segundo Castells (2006) a globalização é um processo para estruturar a economia, 

as sociedades, instituições e culturas (p. 57). “It includes everything that has monetary 

value and excludes everything else”1 (Castells, 2006, p. 60), já que sem o posicionamento 

global não há crescimento, desenvolvimento económico e criação de riqueza para os 

governos e organizações, reitera Castells (2006, p. 60). Lemaire, Desgardins, & Gérard, 

(1997) consideram ainda que “caso [as empresas] não se inscrevam numa lógica que 

coloca a dimensão internacional no fulcro da sua necessária reflexão estratégica, será com 

dificuldade que conseguirão projectar o seu desenvolvimento a médio prazo ou mesmo 

avaliar a sua competitividade” (p. 16). Castells (2006), no entanto, considera que a 

 
1 Ing/Por: “inclui tudo o que tem valor monetário e exclui tudo o resto” 
(Todas as traduções deste documento foram de autoria própria) 
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globalização de capital e o comércio internacional não dependem somente da tecnologia 

ou da estratégia corporativa, mas também da desregulamentação de atividades, da 

privatização e abertura de fronteiras dos estados-nação (p. 61). Numa perspetiva focada 

no domínio das cidades, Simões (2010) enaltece a importância de que as mesmas também 

acompanhem este processo de globalização e atuem tanto ao nível local como global (p. 

9). De acordo com o autor “Ao constituírem-se como um novo campo da diplomacia 

internacional, estas organizações contribuem ainda mais para a afirmação política dos 

espaços urbanos na actualidade” (Simões, 2010, p. 9). 

Eriksen, por sua vez, revela que a globalização não tem necessariamente de 

significar a emergência de culturas homogeneizadas (como citado em Dutta, 2020, p. 394). 

De acordo com Simões (2010), as redes internacionais possibilitam a partilha de 

experiências previamente testadas noutros locais e, portanto, permitem uma adaptação do 

modelo, de forma mais eficiente, face a outras realidades ou necessidades (p. 9). Porém, 

Dutta (2020) considera que acontece o contrário: as sociedades globalizadas normalmente 

envolvem-se transportando todos os processos que as acompanham; tanto mais que, com 

o tempo, os mesmos são vistos como problemas complexos de identidade política (p. 394).  

Uma estratégia global “é a cobertura, não o bolo” (Porter, 1990, p. 577). De acordo 

com este autor, uma estratégia e consequente posicionamento global por parte das 

instituições, suplementa e solidifica a vantagem competitiva criada na localização-mãe 

(Porter, 1990, p. 577). Ou seja, o autor defende que a expansão da organização além-

fronteiras, quando bem sucedida, pode aumentar a vantagem competitiva da mesma 

dentro do próprio país, ainda que, como reitera Porter (1990), circunstâncias nacionais 

favoráveis não garantem, por si só, o sucesso da empresa no panorama internacional (p. 

577).  

Quando se consideram as relações internacionais, restringe-se o conceito às 

relações entre países, defendem os autores Baylis e Smith (1997, p. 2). Sendo assim, deste 

ponto de vista, o termo correto a utilizar seria “política mundial”, de modo a inserir também 

no conceito as relações entre governos e organizações que, por sua vez, também têm 

impacto no desempenho de um estado (Baylis & Smith, 1997, p. 2). 

Segundo Jenkins e Teicheler, globalização e internacionalização são dois conceitos 

que se complementam, mas que não significam o mesmo (como citado em Finardi & 

Guimarães, 2018, p. 16). Baylis e Smith (1997) explicam que o primeiro termo compreende 

o processo em que as relações sociais adquirem qualidades distantes e sem fronteiras, o 
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que faz com que o ser humano veja o mundo como um lugar só (p. 14); a 

internacionalização, por outro lado, considera que os países estão divididos pelas 

respetivas fronteiras e pelo tempo e, portanto, é vista como um processo de intensificação 

de conexões entre domínios nacionais (p. 15). A internacionalização é então um patchwork 

de países fronteiriços, enquanto a globalização é uma network além-fronteiras (Baylis & 

Smith, 1997, p. 15). A segunda, de acordo com Baylis e Smith (1997), deve ter como 

objetivo aumentar a interconexão entre sociedades de forma a que um evento numa parte 

do mundo tenha cada vez mais impacto em pessoas e sociedades localizadas à distância 

(p. 7). Num mundo globalizado, eventos políticos, económicos, sociais e culturais estão 

interconectados, pelo que as sociedades são influenciadas umas pelas outras  (Baylis & 

Smith, 1997, p. 7). 

 

1.2. Internacionalização 

No que diz respeito ao mundo moderno, Porter (1990) considera que as organizações 

não podem cingir a competição às instituições do mesmo país (p. 33). Do ponto de vista 

do autor, as mesmas devem ter em atenção as estratégias globais que podem estar 

divididas entre vários países, uma vez que os princípios de uma estratégia definem quais 

os atributos relevantes de uma determinada nação (Porter, 1990, p. 33). 

“Internacionalização passiva ou por contacto” é aquilo que, segundo Silva, acontece 

atualmente, uma vez que o processo já não é totalmente arbitrário ao nível estratégico, 

mas surge por necessidade das empresas responderem ao fenómeno da “globalização”, 

quase como uma questão de sobrevivência no mercado competitivo (como citado em 

Lorga, 2003, pp. 23-25). 

 

1.2.1. Motivações para a internacionalização 

Finardi & Guimarães (2018), num estudo sobre a internacionalização das instituições 

do ensino superior, citam Marmolejo e apresentam cinco motivações para a 

internacionalização das mesmas (p. 26). No entanto, e ainda que o estudo tenha sido 

conduzido pelos autores nessa vertente, é possível estabelecer uma relação dessas 

motivações com a perspetiva empresarial. Tais benefícios são: 
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× A melhoria da educação (Finardi & Guimarães, 2018, p. 26), que no ambiente 

organizacional pode ser visto como a expansão de contactos e relações 

individuais, políticas ou económicas; 

× A internacionalização do currículo (Finardi & Guimarães, 2018, p. 26) que 

representa a internacionalização da empresa e, consequentemente, o seu 

alargamento de fronteiras; 

× A melhoria do perfil internacional da instituição (Finardi & Guimarães, 2018, 

p. 26), que, no caso empresarial, pode ser entendido como a criação de 

posicionamento internacional ou uma vantagem nesse posicionamento; 

× O fortalecimento da pesquisa e a geração de conhecimento (Finardi & 

Guimarães, 2018, p. 26) aplicável, da mesma forma, às empresas na 

perspetiva da sua constante inovação; 

× A diversificação do corpo docente e administrativo da instituição (Finardi & 

Guimarães, 2018, p. 26) que se traduz também na diversifcação dos 

colaboradores e da organização em si. 

Após uma análise da literatura de Simões, Farinha (2010) expõe uma outra 

perspetiva das motivações das empresas para se internacionalizarem (p. 65), que 

apresenta na seguinte Tabela (1, p. 25): 
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Tabela 1 - Motivações para a Internacionalização (Fonte: Farinha, 2010, p. 66) 

Endógena × Necessidade de crescimento dos mercados 

× Aproveitamento da capacidade produtiva disponível 

× Obtenção de economias de escala 

× Exploração de competências e tecnologias 

× Diversificação de riscos 

Características dos 
mercados 

× Limitações do mercado doméstico 

× Percepção de dinamismo dos mercados externos 

Relacionais × Resposta a concorrentes 

× Acompanhamento de clientes 

× Abordagens por empresas estrangeiras 

Acesso a recursos 
superiores 

× Apoios do governo (do país de acolhimento ou do país de 

origem) 

 

1.2.2. Processo de Internacionalização 

Naquilo que diz respeito aos modos de entrada no mercado internacional, Lorga 

(2003) considera três fases necessárias para dar início ao processo de internacionalização 

de uma empresa, sendo elas: o desenvolvimento da estratégia de crescimento, a 

segmentação do mercado e a definição dos modos de entrada. Assim, numa fase inicial, a 

autora apresenta-nos as seguintes opções de estratégias de crescimento: 

× Penetração no mercado: “baseada nos produtos e mercados atuais” (Lorga, 

2003, p. 24); 

× Desenvolvimento do produto: “baseada em novos produtos dirigidos aos 

mercados atuais” (Lorga, 2003, p. 24); 

× Desenvolvimento de mercado: “baseada em novos produtos onde se oferecem 

os produtos actuais” (Lorga, 2003, p. 24); 

× Diversificação: “ baseada em novos produtos e novos mercados” (Lorga, 2003, 

p. 24); 
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× Integração vertical: “baseada no controlo dos meios de abastecimento ou 

escoamento” (Lorga, 2003, p. 24). 

Uma vez apresentadas estas estratégias, a autora defende ainda que não é 

obrigatório existir um produto físico para que exista internacionalização; a transferência de 

conhecimento ou o empréstimo de melhores condições de produção também representam 

modos de expansão e devem ser aproveitados como recursos estratégicos (Lorga, 2003, 

p. 27). 

Seguidamente, Lorga (2003) aborda a questão da seleção do público-alvo e da 

segmentação do mercado em que, citando Bradley, explica a importância da identificação 

das oportunidades de mercado e a avaliação e classificação de potenciais clientes para as 

mesmas (p. 33). “Existe uma variedade de critérios possíveis, embora as especificidades 

dos mercados internacionais aconselhem a utilização de uma abordagem à escala global” 

(Lorga, 2003, pp. 33-34). Assim, Taggart e McDermott consideram que o processo de 

segmentação deve ter em conta parâmetros mais alargados (entenda-se critérios sociais 

e demográficos como: língua, localização geográfica, crenças religiosas, filiação política, 

etc.) e parâmetros mais estreitos (critérios de personalidade: modos de comportamento, 

estilos de vida) (como citado em Lorga, 2003, p. 34). Aliado a estes, podem ainda juntar-

se os critérios comportamentais, que compreeendem a “lealdade à marca, a escolha do 

canal, os benefícios percebidos e a sensibilidade a variações no preço, produto e 

qualidade” (Lorga, 2003, p. 34). 

Tendo-se verificado a resposta a estas duas fases, as empresas devem então focar-

se no modo como vão dar entrada no país de destino. Assim, na Tabela 2 (pp. 27-28), 

Lorga (2003) explica os diversos processos através dos quais uma empresa se pode 

internacionalizar, sendo que estes se dividem largamente entre a exportação, a 

contratação ou o investimento direto (Lorga, 2003, p. 41). 
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Tabela 2 – Modos de entrada nos mercados internacionais (Fonte: Lorga, 2003, p. 41) 

Exportação: modo 

mais directo de 

internacionalização da 

actividade de uma 

empresa, com custos 

mais reduzidos 

Directa: a empresa vende directamente a um importador de 

um país estrangeiro 

Indirecta: a empresa vende a um intermediário do país de 

destino 

Contratação: inclui 

diversos arranjos 

contratuais, 

normalmente 

envolvendo alguma 

forma de cooperação 

entre empresas que se 

pretendem 

internacionalizar e 

unidades económicas 

locais 

Licenciamento/Transferência de Tecnologia: uma 

empresa cede a outra o direito de utilização de uma 

tecnologia, dentro de uma área fixada, a troco de royalties. 

Enquanto o licenciamento envolve a cedência de direitos 

patenteados, a transferência aplica-se a conhecimentos 

tecnológicos não patenteados. 

Franchising: trata-se de um tipo particular de licença ou 

contrato de assistência através do qual uma empresa 

(denominada franchisado) obtém de outra (franchisador) o 

direito de explorar em exclusivo e sob certas condições um 

produto, um serviço, um nome ou marca registada, ou uma 

tecnologia dentro de uma determinada área. 

Contrato de Gestão: é um acordo através do qual uma 

empresa assegura a criação total ou parcial de uma unidade 

económica num país estrangeiro, cedendo posteriormente a 

sua gestão a uma empresa independente, geralmente 

sedeada no país de destino. 

Subcontratação Internacional: a empresa principal ou 

subcontratante encomenda à subcontratada produtos, partes 

de produtos ou meras operações sobre os mesmos, tendo 

por base especificações preestabelecidas. 

Investimento Directo: 
engloba todos os 

investimentos 

efectuados com o fim 

de adquirir um 

Joint-venture: consiste na participação de várias empresas 

no capital de uma unidade económica juridicamente 

independente, com o fim de desenvolverem uma actividade 

produtiva e/ou comercial, dando assim origem à partilha do 

respectivo património, lucros e risco do negócio. 



 28 

interesse duradouro 

numa empresa que 

exerce a sua actividade 

no território de uma 

economia diferente da 

do investidor, com o 

objectivo deste ter um 

poder de decisão 

efectivo na gestão da 

empresa. 

Alianças Estratégicas: engloba diversas situações de 

relações comerciais entre empresas de uma economia 

(frequentemente concorrentes) e empresas de diferentes 

países, sempre que o relacionamento em questão não se 

enquadra no âmbito do licenciamento ou joint-venture. 

Propriedade Parcial: a empresa detém uma parte do 

capital, com poder de decisão, de uma unidade económica 

produtiva numa outra economia. Pode resultar da 

necessidade de imprimir rapidez ao processo e/ou de 

ultrapassar alguns problemas económicos e legais. 

Propriedade Total: envolve a criação/aquisição de uma 

subsidiária no estrangeiro detida a 100% pela empresa, o 

que requer por parte desta um maior investimento inicial, 

oferecendo em contrapartida o controlo total dos negócios do 

mercado. Pode ser conseguida através da criação ou através 

de aquisição. 

 

Após a análise dos Municípios inquiridos e seguindo este esquema de Lorga, será 

possível perceber qual o método utilizado por cada um deles e determinar um padrão de 

internacionalização, se é que ele existe. No entanto, abordaremos esta questão de forma 

mais profunda, com base nas entrevistas realizadas, na Discussão de Resultados, no 

cap.3. 

 

1.2.3. Modelo das Redes 

De acordo com Johanson & Mattson (1988) o processo de internacionalização das 

empresas também depende do grau de internacionalização do mercado no qual se está a 

inserir, tendo como tal criado o modelo das redes (como citado em Lorga, 2002, p. 7), como 

se pode ver na Figura 1 (p. 29): 
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Quando estamos perante uma relação de Early Starter, a empresa não possui muitos 

contactos estrangeiros, na mesma medida em que o mercado não está envolvido com 

empresas internacionais, pelo que o processo de internacionalização terá de ser levado a 

cabo unicamente pela empresa e a exploração dos recursos que possui; no Lonely 

International, a empresa tem experiência em mercados estrangeiros e, portanto, tem 

vantagem na medida em que sabe como operar e tem acesso a outros recursos; quando 

os stakeholders de uma empresa detêm relações internacionais, e ainda que a empresa 

não esteja plenamente internacionalizada, tem presença internacional de forma indireta 

pelo que está num estado de Late Starter; finalmente, no International Among Others, tanto 

a empresa como o mercado em que atua estão familiarizados com os processos, recursos 

e relações internacionais pelo que apenas necessitam de adaptar o produto às 

necessidades do mercado em causa, podendo também aproveitar essa conexão para se 

interligarem a outras redes (Lorga, 2002, p. 9). 

 

1.3. Modos de Cooperação e Compreensão entre cidades 

No âmbito deste mundo globalizado e, no caso específico das cidades, com o seu 

aumento populacional (Fonseca & Ramos, 2011, p. 38), também estas necessitam de se 

posicionar no quadro internacional através da atuação em redes, de modo a permitir a 

difusão de experiências e soluções comuns (Simões, 2010, p. 19). De acordo com Sassen, 

“os espaços subnacionais, e em particular as cidades, ao se interligarem para além das 

fronteiras nacionais, abrem espaço para uma nova geografia política internacional” (como 

citado em Simões, 2010, p. 20). Entenda-se, portanto, que esta expansão de fronteiras 

  
Grau de Internacionalização do mercado (rede de 

produção) 

  Baixo Alto 

Grau de 

internacionalização 

da empresa 

Baixo The Early Starter The Late Starter 

Alto The Lonely International 
The International Among 

Others 

Figura 1 - Modelo das Redes (Fonte: Jonhanson & Mattson, 1988, p. 310) 
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serve para “aproveitar as sinergias e as complementaridades entre cidades para melhorar 

a sua posição competitiva” (Fonseca & Ramos, 2011, p. 37). 

Por sua vez, Anufrieva et al. (2018) revelam-nos que existe um grupo de situações 

que as relações socioculturais entre cidades e países atravessam e que, por sua vez, 

formam um ciclo único em que cada fase representa uma progressão para uma relação 

internacional cada vez mais humana, pressupondo uma certa cooperação cultural e 

compreensão mútua entre cidades e países (p. 550). Tal ciclo compreende: "situation of 

consent, situation of confrontation, situation of partnership" e "situation of coexistence" 

(Anufrieva et al. 2018, pp. 546-547). Na situation of consent existe um interesse geral entre 

os participantes em compreender, cooperar e colaborar mutuamente para atingir um 

resultado comum que satisfaça igualmente todas as partes envolvidas, mantendo a 

identidade cultural e nacional de cada um (Anufrieva et al. 2018, pp. 546-548). Segundo 

Anufrieva et al. (2018), esta fase compreende uma igualdade proclamada, já que existem 

sempre diferenças ao nível de recursos e estatuto e reconhecimento nacional ou mundial 

pelo que, se duas cidades ou países agirem em conjunto, podem beneficiar dessa 

vantagem para si próprios em comparação com outros participantes que se tornam um 

objeto de exploração para países mais fortes (p. 547). Tal conduta traduz-se num 

mecanismo de alienação por parte de uns membros face a outros, conduzindo à situation 

of confrontation em que é formada uma imagem de um inimigo em relação à situation of 

consent, de modo a reunir os membros mais fortes do grupo, apesar das divergências 

existentes (Anufrieva et al. 2018, p. 547). De acordo com Anufrieva et al. (2018), a situation 

of confrontation devia ser percecionada, não como um conflito de interesses, mas como 

uma oportunidade para concretizá-los quando há uma vantagem comum para os 

participantes envolvidos (p. 548). Assim, a situation of confrontation deve ser, de acordo 

com Anufrieva et al. (2018) substituída pela situation of partnership através do mecanismo 

de isolamento (p. 547). Segundo o mesmo, os participantes estão primeiramente 

conectados por mútuos interesses pragmáticos sem descurar os próprios interesses 

nacionais, atingindo um certo nível de soberania na relação com outros intervenientes 

(Anufrieva et al. 2018, p. 547). No entanto, os autores alertam para o facto de que quando 

a parceria é maioritariamente baseada nos interesses económicos, esta tem tendência a 

ser temporária, tendo como consequência atitudes egoístas de um dos parceiros quando 

o objetivo é cumprido (Anufrieva et al. 2018, p. 549). Quando não existe um interesse 

nacional ou cultural comum e o país prefere enaltecer os interesses próprios, é quando se 

atinge a situation of coexistence, em que os participantes só estão interligados pela 

coexistência física no mesmo espaço (Anufrieva et al. 2018, p. 547). Anufrieva et al. (2018) 
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esclarecem que, neste caso, o mais importante é o interesse cultural das pessoas 

residentes no país ao invés dos interesses económicos (p. 549). 

 

1.3.1. Geminações e Cooperação em Redes 

Com foco nas Autarquias, Costa & Ferreira (2004) explicam que as mesmas, 

enquanto entidades descentralizadas, podem trabalhar em conjunto através de 

geminações, de protocolos, de acordos de cooperação ou de redes (p. 2; Fonseca & 

Ramos, 2011, p. 39). Estes autores [Fonseca & Ramos, 2011] esclarecem que as 

diferenças entre estes modelos de cooperação assentam essencialmente no domínio da 

atividade em si e consoante o acordo institucionalizado (p. 39). Partindo desta noção, e no 

que diz respeito às áreas de atividade da cooperação, num estudo realizado por Costa & 

Ferreira (2004) com os Municípios Portugueses, verificou-se que a educação é o domínio 

de maior ação, seguindo-se a formação, depois a cultura, o apoio técnico, a saúde, o apoio 

às infraestruturas, o desporto, o ambiente e, por último, a habitação (p. 13). 

Fonseca & Ramos (2004) reiteram que, quando a relação entre cidades, 

normalmente  estrangeiras, tem por base uma área muito específica ou questões técnicas, 

denomina-se de "acordo de cooperação ou de amizade" (p. 39), sendo que, neste caso, as 

motivações são, regra-geral, históricas ou culturais, como no caso das cidades 

portuguesas que frequentemente estabelecem este tipo de acordos com ex-colónias 

portuguesas (Fonseca & Ramos, 2011, p. 39). 

No que compreende as geminações, estas tiveram a sua génese no final da II Guerra 

Mundial através da União Europeia, tendo servido como meio de colaboração entre países 

após um período conturbado, tanto ao nível político como económico (Costa & Ferreira, 

2004, p. 3; Fonseca & Ramos, 2011, p. 39). Em Portugal, Costa & Ferreira (2004) revelam 

que o seu aparecimento remonta à década de 80, ainda que, só entre 1991 e 1997 se 

tenha expandido a área das atividades (até à data estaria muito centrada na vertente 

económica) (p. 7). Jean Bareth, percecionado como figura crucial neste tópico, é citado por 

Costa & Ferreira (2004) na conceptualização do conceito: “uma geminação é o encontro 

entre dois municípios que pretendem proclamar que se associam para agir numa 

perspetiva europeia, para confrontar os seus problemas e para desenvolver entre eles 

laços de amizade cada vez mais estreitos” (p. 3). Sendo que estes laços estão abertos à 

conjuntura global, não tendo de se cingir ao círculo europeu, esclarecem os autores (Costa 

& Ferreira, 2004, p. 3). Normalmente, neste tipo de cooperação, os agentes envolvidos têm 
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um ponto comum e trabalham em conjunto de modo a obterem vantagens para ambos 

(Fonseca & Ramos, 2011, p. 39). Do ponto de vista de Costa & Ferreira (2004), a mais 

frequente é a geminação bilateral (entre dois parceiros apenas), não impossibilitando uma 

formulação multilateral quando há vários agentes envolvidos (p. 2). 

No âmbito da cooperação de cidades em redes em específico, Fonseca & Ramos 

consideram ser este o método mais evoluído ao nível institucional (Fonseca & Ramos, 

2011, p. 39). De acordo com Camagni e Capello “redes de cidades são sistemas de 

relacionamentos e de fluxos, de natureza essencialmente horizontal e não hierarquizada, 

estabelecidos entre centros complementares e similares, que proporcionam externalidades 

e economias ao nível de especialização/complementaridade/divisão espacial do trabalho e 

de sinergias/cooperação/inovação” (como citado em Fonseca & Ramos, 2011, p. 40). Ou 

seja, apesar de desempenharem funções diferentes e de não terem um posicionamento 

hierarquizado, as ações das cidades em rede promovem de igual modo o desenvolvimento 

positivo dos espaços urbanos (Fonseca & Ramos, 2011, p. 41). Segundo Simões (2010), 

a cooperação em rede ganhou um novo destaque a partir da década de 80 e, no entender 

do autor, esta deve ser diferenciada relativamente à sua escala, aos seus objetivos e às 

participações que compreende (p. 21). Assim, uma rede pode ser global, quando não 

estabelece limites fronteiriços, ou, por oposição, regional; os seus objetivos podem ser 

específicos, quando existe uma temática exclusiva, ou genéricos, quando a área de 

atuação não é definida; e, finalmente, pode estar disponível para qualquer cidade, sendo 

universal, ou estabelecer normas para a sua participação, passando, neste caso, a ser 

exclusiva (Simões, 2010, p. 21). No que diz respeito aos objetivos, Simões (2010), citando 

Capello, estabelece três hipóteses (p. 24): 

1. Eficiência: “procura de soluções (...), boas práticas (...), porque já avaliadas e 

testadas noutros contextos” (como citado em Simões, 2010, p. 24); 

2. Sinergia: “vantagens geradas pela própria existência da rede (...) e que não 

surgiriam se não se estabelecessem as relações de cooperação entre membros” 

(como citado em Simões, 2010, p. 24); 

3. Competência: “possibilidades (...) de beneficiarem de conhecimentos, know-how, 

técnicas e metodologias inovadoras” (como citado em Simões, 2010, p. 24). 

 

Segundo Simões (2010), esta colaboração em redes internacionais, consequência 

de um mundo globalizado, traduz-se numa nova estratégia que compreende ações mais 
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eficientes e possibilita um maior desenvolvimento das cidades (pp. 25-26). Do mesmo 

ponto de vista, Neto acrescenta que o propósito destas colaborações é: 

“funcionar como interface relacional entre redes e daí retirar vantagens (...); 

desenvolver o papel de interligação de local networks envolvendo os 

diferentes agentes e organizações económicas e institucionais locais e 

constituírem elementos de ligação entre o nível comunitário, o nível 

internacional, o nível transregional e o nível local” (como citado por Costa & 

Ferreira, 2004, p. 4). 

A Câmara Municipal de Leiria, uma das autarquias presentes neste estudo, ressalva 

ainda a importância desta aproximação com outros Municípios através de acordos de 

geminação e cooperação em rede, uma vez que, segundo o website do Município, é uma 

forma de “fomentar as relações de amizade e intercâmbio social, cultural, económico e 

institucional entre povos” (cf. Câmara Municipal de Leiria: Cooperação Externa). 

Fonseca & Ramos (2011) reiteram que, até à data, os vários modelos de cooperação 

expandiram-se de tal forma que proporcionaram a formulação de políticas públicas neste 

domínio, tanto a um nível europeu como nacional (Fonseca & Ramos, 2011, p. 52). 

 

1.3.2. Organizações para a Cooperação Internacional entre Municípios 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa  

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), organização fundada em 

1996 no Brasil, constitui um dos diferentes modos de cooperação internacional 

mencionados pelos Municípios presentes nesta investigação. Do ponto de vista de Costa 

& Ferreira (2004), a sua criação assenta no propósito de “dar corpo ao envolvimento de 

agentes descentralizados e não-governamentais, em particular, as autarquias” (p. 17).  

Conforme os Estatutos da CPLP citados por Costa & Ferreira (2004), esta 

organização tem como objetivo “desenvolver a cooperação económica e empresarial entre 

si e valorizar as potencialidades existentes, através da definição e concretização de 

projetos de interesse comum, explorando nesse sentido as várias formas de cooperação, 
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bilateral, trilateral e multilateral” (p. 5), sendo que, neste caso, a Língua Portuguesa é o 

idioma partilhado pelos vários intervenientes (Costa & Ferreira, 2004, p. 5). 

 

Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento 

A RICD é um mecanismo criado em Portugal em 2013, cujo objetivo visa promover a 

cooperação para o desenvolvimento com países de Língua Oficial Portuguesa (cf. RICD. 

Redes Para o Desenvolvimento: Rede Intermunicipal de Cooperação para o 

Desenvolvimento). É uma iniciativa que engloba 21 autarquias portuguesas (presentes 

neste estudo estão Loures e Seixal), com o apoio do Instituto Marquês de Valle Flôr e da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) (cf. RICD. Redes Para o 

Desenvolvimento: Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento). O 

website da Câmara Municipal da Maia apresenta as funções desta organização, que 

compreendem: 

“o reforço do papel dos Municípios Portugueses enquanto agentes ativos de 

cooperação para o desenvolvimento; a promoção de sinergias entre projetos 

de Cooperação nacionais e internacionais como estratégia eficaz para a 

redução da pobreza e para alcance dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável; a promoção da comunicação entre os Municípios a nível 

nacional e internacional, contribuindo para a boa governação a nível local; a 

troca de experiências e informações de natureza técnico-administrativa 

entre os seus membros; a promoção de Projetos de Cooperação conjuntos 

de natureza diversa e a promoção de ações de sensibilização e educação 

para o desenvolvimento.” (cf. Câmara Municipal da Maia: Rede 

Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento). 

  

Interreg 

A União Europeia criou em 1989 o Interreg, conhecido também por Cooperação 

Territorial Europeia, que se apresenta como um conjunto de programas para apoiar os 

governos locais e regionais por toda a Europa, com o apoio do Fundo Europeu de 
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Desenvolvimento Regional (FEDER) (cf. AD&C. Agência para o Desenvolvimento e 

Coesão, I.P.: Cooperação Territorial Europeia). Esta iniciativa pretende atribuir aos seus 

membros oportunidades de partilha de experiências, estratégias e soluções no que diz 

respeito às políticas governamentais e cujo foco principal são os cidadãos (cf. Interreg 

Europe: What is Interreg Europe?). 

Na sua conjuntura, está inserido, além de outros, o URBACT, um projeto também 

referido pelas Autarquias em estudo, que estabeleceu a sua primeira atividade em 2001 e 

que conta atualmente com a participação de 30 países. O seu propósito assenta na 

cooperação de cidades em rede com o objetivo de promover soluções inovadoras e 

sustentáveis para as mesmas (cf. URBACT: Sobre o URBACT). 

 

Organização das Cidades do Património Mundial 

Fundada em 1993 na cidade de Fez, em Marrocos, a Organização das Cidades do 

Património Mundial (OCPM) tem 7 repartições espalhadas por todo o mundo, integrando 

um total de 268 cidades. É uma organização que atua no âmbito internacional, 

nomeadamente sobre a convenção do Património Mundial e que se foca na partilha de 

experiências entre membros que partilham o mesmo objetivo (cf. Câmara Municipal de 

Sintra: Organização das Cidades Património Mundial). 

 

Rede AVEC 

Também com foco no Património Mundial e formalmente denomida de Alliance des 

Villes Euro-méditeranéennes de Culture, a rede AVEC é uma network Europeia que teve a 

sua génese em 1997 através de uma cooperação entre Húngria, República Checa, França, 

Espanha e Itália (cf. AVEC. Alliance of Euro-Mediterranean Cultural Cities: The Network). 

De acordo com o Município de Tavira, “Esta rede mantém ativo um conjunto de 

experiências de cooperação e de boas práticas de gestão do património e dinamização 

cultural” (cf. Câmara Municipal de Tavira: Rede AVEC). 

 

1.4. Estratégia competitiva 

Para que a organização consiga criar ou manter um posicionamento benéfico no 

mercado, é crucial que haja uma constante vontade de inovação por parte das empresas, 

de modo a que as necessidades dos consumidores, e stakeholders em geral, continuem a 
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ser respondidas (Porter, 1990, p. 544). Tal como nos explica Porter (1990): “Economies 

progress by upgrading their competitive positions, through achieving higher-order 

competitive advantages in existing industries and developing the capability to compete 

sucessfully in new, high-productivity segments and industries.”2 (p. 544). De acordo com o 

autor, a incapacidade de desenvolvimento e inovação rápidos por parte de uma instituição, 

podem influenciar negativamente a posição que a mesma ocupa dentro da indústria 

(Porter, 1990, p. 544). 

Segundo Porter (1990), a estratégia competitiva é uma batalha sem fim e tanto pode 

ser em relação a uma estrutura industrial (que compreende a natureza da empresa, o 

produto que oferece) ou ao posicionamento da organização dentro da indústria em que se 

insere (p. 34). O autor considera assim cinco forças competitivas: (1) a ameaça de novos 

concorrentes, (2) a ameaça de produtos/serviços substitutos, (3) o poder de negociação 

dos fornecedores, (4) o poder de negociação dos consumidores e (5) a rivalidade entre 

concorrentes (Porter, 1990, p. 35). Estas determinam o lucro da empresa já que 

determinam qual o valor que a organização pode cobrar aos clientes, os custos que têm 

de suportar e o investimento necessário para competir dentro da indústria (Porter, 1990, p. 

35). 

O “Diamante de Porter” (cf. Figura 2) mostra-nos quais os fatores em causa para 

atingir vantagem competitiva: 

 

 

 

 

 

 

 
2 Ing/Por: “As economias progridem quanto melhor for o seu posicionamento competitivo, atingindo 
um nível superior na vantagem competitiva nas indústrias em que se inserem e desenvolvendo 
capacidades para competir com sucesso em mercados, segmentos de alta produtividade e 
indústrias novos.” 

Figura 2 - Diamante de Porter (Fonte: Porter, 1990, p.547) 
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Nesta Figura, a componente "estratégias, estrutruras e rivalidade" refere-se ao modo 

de desenvolvimento e inovação da empresa; a procura diz respeito ao mercado em que se 

insere; as indústrias estão relacionadas com os fornecedores; e, finalmente, os fatores 

correspondem aos recursos de que a empresa dispõe. 

Numa outra perspetiva, segundo Oliveira, “Numa economia cada vez mais 

globalizada, a competitividade de um país depende, em boa medida, da facilidade de 

comunicação com os nacionais dos outros países” (como citado em Mariano dos Santos & 

Pilatti, 2011, p. 10). Aliada a isto, a comunicação acarreta consigo a transferência de 

hábitos, costumes e informações sobre outros países e culturas, o que, no mundo 

empresarial, pode significar vantagem competitiva para uma organização, esclarecem 

Mariano dos Santos & Pilatti (2011, p. 11).  

As autoras vão mais longe e alertam para o facto de que a qualificação profissional 

é muito importante para dar resposta a um mercado cada vez mais competitivo (Mariano 

dos Santos & Pilatti, 2011, p. 1).  

“Quando se fala em globalização (...), não significa somente 

desenvolvimento económico para as nações, mas também social, pois 

aprofunda as relações e integrações económicas, sociais, culturais e 

política. É o crescimento da interdependência das pessoas, a redução do 

espaço em que se vive, redução do tempo para realização das atividades, é 

o desaparecimento das fronteiras.” (Mariano dos Santos & Pilatti, 2011, p. 

2) 

Em concordância com Held, as autoras constatam que os meios de comunicação se 

inovam de tal forma que a o fluxo da informação consegue chegar a todo o globo a uma 

maior velocidade (como citado em Mariano dos Santos & Pilatti, 2011, p. 2). Assim, as 

autoras consideram que as organizações têm de ser capazes de acompanhar esse ritmo 

(não só dos media, mas do mundo globalizado em geral), mantendo-se atualizadas, 

acompanhando as mudanças e ajustando-se às competências necessárias do mercado 

(Mariano dos Santos & Pilatti, 2011, p. 1). Aliás, Mariano dos Santos & Pilatti (2011) 

defendem que, para competirem no mercado global, as empresas e respetivos 

profissionais necessitam de se instruirem e inovarem e serem muito ativos na procura 

incessante por informações e na utilização de ferramentas modernas importantes (p. 3). 
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1.5. Qualificação de profissionais 

Como já referido, numa era globalizada, em que as empresas – e a sociedade em 

geral – se têm vindo a reinventar e diminuir as suas barreiras económicas, políticas e 

sociais, em que os meios de comunicação chegam a todo o lado e a informação flui de 

forma muito mais rápida, há a necessidade de investir em profissionais qualificados e 

capazes de acompanhar as transformações do mercado (Mariano dos Santos & Pilatti, 

2011, p. 13).  

Segundo o ponto de vista de Leontev (2019) a composição de uma equipa de 

trabalho deve ter em conta características sociais e demográficas (idade, género, 

educação, residência) bem como qualidades a multiníveis, ou seja: os traços de 

personalidade, motivações e valores pessoais e culturais (p. 2). O que acontece, de acordo 

com o autor, é que os valores culturais são subvalorizados em comparação com os fatores 

sociais e demográficos (Leontev, 2019, p. 2). 

Por equipa, Leontev (2019) compreende “groups of people with additional skills who 

are commited to a common goal for which they are responsible, who make a concerted 

effort and whose effectiveness is higher that the sum of individual contributions”3 (p. 2). Por 

sua vez, a performance de uma equipa, no que diz respeito ao processo de decision-

making, à cooperação e à gestão de conflito, é, na perspetiva do autor, inevitavelmente 

influenciada pelos valores culturais de cada um dos seus membros e, na mesma medida, 

pelo ambiente empresarial, o qual compreende a cultura organizacional, a estrutura da 

equipa e o modo de liderança (Leontev, 2019, p. 2). Assim, torna-se fundamental enquadrar 

também os aspetos culturais de um indivíduo para o integrar numa equipa e, 

consequentemente, ser possível trabalhar com um grupo multicultural sem afetar a 

interação social, reitera Leontev (2019, p. 2). 

 

1.5.1. Competências profissionais 

“Um profissional competente (do ponto de vista intercultural) sabe usar o 

conhecimento a respeito de si, da cultura local e das dimensões interculturais, de acordo 

com cada situação, usando a empatia e gerindo sua ansiedade diante do outro”, defendem 

ainda Schoeffel e Gariazzo-Dessiex (como citado em Finardi & Guimarães, 2018, p. 21). 

 
3 Ing/Por: “grupos de pessoas com capacidades adicionais que têm como foco um objetivo 
comum, que fazem um esforço conjunto e cuja efetividade é maior do que as contribuições 
individuais”. 
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Finardi & Guimarães (2018) citam Ramos naquelas que são as competências 

necessárias, segundo o mesmo, para a relação intercultural, sendo elas individuais, 

interculturais e de cidadania (p. 19). As primeiras dizem respeito ao modo como os 

indivíduos se relacionam entre si devendo respeitar os princípios de cada um e evitar a 

discriminação e a intolerância; as interculturais compreendem tudo o que diz respeito às 

capacidades educacionais, linguísticas e de comunicação, de modo a aceitarem, incluirem 

e estabelecerem relações positivas com outros povos; e, finalmente, as competências de 

cidadania dizem respeito aos princípios democráticas de convivência em sociedade 

(Finardi & Guimarães, 2018, p. 19). 

Do ponto de vista de Mariano dos Santos & Pilatti (2011), os resultados e sucesso de 

uma empresa estão diretamente relacionados com as competências e habilidades de um 

profissional (p. 5). Só as empresas que saibam gerir as suas capacidades, que sejam 

capazes de manter relações com stakeholders, que acompanhem a velocidade dos 

acontecimentos e que realizem negócios mais eficientemente, se conseguirão manter 

firmes perante um universo tão mutante como o que vivemos hoje, reiteram Mariano dos 

Santos & Pilatti (2011, p. 5). Janini aconselha que os profissionais se auto-avaliem de forma 

a encontrarem os seus pontos fortes e fracos, que procurem feedback de colegas para 

identificarem os seus erros e, por conseguinte, os corrijam, para que desta forma, 

respondam às alterações do mercado (como citado em Mariano dos Santos & Pilatti, 2011, 

pp. 5-6). 

De acordo com Mariano dos Santos & Pilatti (2011), um dos fatores do processo de 

qualificação de um profissional, é a sua capacidade de fluência em idiomas falados, sendo 

efetivamente, no que diz respeito à língua franca, mais notória e com maior abrangência, 

a língua inglesa (p. 2). As autoras vão mais longe e afirmam ainda que “aquele profissional 

que não dominar a língua não estará apto a interagir e até mesmo participar do processo” 

(Mariano dos Santos & Pilatti, 2011, p. 4). Segundo estas autoras, o Inglês é a língua 

adotada como oficial em muitas organizações internacionais, já que está cada vez mais 

presente nas culturas de todo o mundo e, por isso, tem capacidade para influenciar o 

desempenho dos profissionais nos negócios e comunicações internacionais (p. 10). 

 

1.5.2. Competências linguísticas   

Do ponto de vista de Mariano dos Santos & Pilatti (2011), sendo o Inglês o idioma 

oficial e universal da conjuntura atual, este encontra-se intrinsecamente ligado ao 

fenómeno de globalização, pelo que os profissionais que têm contacto com clientes e 
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negócios estrangeiros devem aprofundar continuamente os seus conhecimentos no idioma 

(p. 10). No entanto, do ponto de vista de Guerra (2008), saber uma única língua estrangeira 

já não é suficiente para dar resposta às exigências do mundo empresarial, uma vez que 

nos encontramos inseridos numa sociedade global que pede uma sociedade plurilingue (p. 

48-49). De acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas, “a 

competência plurilingue e pluricultural (...) é a competência para comunicar pela linguagem 

e para interagir culturalmente de um actor social que possui, em graus diversos, o domínio 

de várias línguas e a experiência de várias culturas” (como citado por Guerra, 2008, p. 49). 

Isto significa que o conhecimento dos idiomas, por si só, não é suficiente, se não houver 

conhecimento sobre a cultura em contacto. 

Mariano dos Santos & Pilatti (2011) ressalvam ainda o facto de que é possível haver 

perdas no processo de comunicação devido aos diferentes significados compreendidos 

pelas variadas culturas, pelo que é fundamental que haja um domínio fluente do idioma e 

não apenas saber-se gramática ou expressões (p. 12). 

Guerra (2008), por sua vez, menciona a importância das próprias organizações 

investirem em formação contínua para os seus colaboradores, tanto ao nível de cursos de 

formação como através de incentivos para o trabalho transnacional (p. 52). Esta mobilidade 

significa uma vantagem competitiva para a empresa e para o próprio indivíduo, dado que 

possibilita um contacto direto com a língua e a cultura do país, assim como aumenta a 

cooperação entre parceiros e se destaca enquanto promotor da diversidade linguística 

(Guerra, 2008, p. 52). Em jeito de suma, Guerra (2008) destaca a importância da relação 

entre organizações e o ensino, de modo a dar uma resposta a estas questões (p. 53). 

 

1.5.3. Gratificação dos profissionais 

Guerra, confirmando as perspetivas já mencionadas, compreende que o capital 

humano é, dado o fenómeno “globalização”, um fator diferenciador entre empresas 

(Guerra, 2008, p. 46). Assim, a autora chama a atenção para uma questão muito 

interessante neste panorama: uma vez que as empresas precisam de profissionais cada 

vez mais competentes, plurilingues e pluriculturais, então também deve existir uma 

preocupação em remunerar os colaboradores de acordo com o nível de conhecimento dos 

mesmos (Guerra, 2008, p. 67). Guerra (2008) considera que há três fatores a ter em conta 

no momento da definição da remuneração: 
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“ao papel que o indivíduo tem dentro da organização, ou seja, às 

responsabilidades que lhe estão atribuídas; ao próprio indivíduo, que pode 

ter mais ou menos competências quando comparado a outros 

colaboradores; e, por último, ao desempenho que o indivíduo tem” (Guerra, 

2008, p. 67). 

Estes fatores, no entanto, também são influenciados pela cultura organizacional e 

por agentes exteriores, como o valor remunerado por outras organizações em comparação 

com o da empresa em causa (Guerra, 2008, p. 68). Num mundo ideal, reitera Guerra 

(2008), deveria existir uma avaliação e ajuste constante do ordenado de um colaborador, 

consoante o desenvolvimento de novas competências (p. 68). E ainda que se considere 

que seja um aumento exponencial de custo para a empresa, a longo-prazo pode verificar-

se mais vantajoso, uma vez que quanto mais competências um indivíduo adquirir, menos 

pessoas são necessárias para realizar uma tarefa (Guerra, 2008, p. 68). 

 

1.6. Contacto Interlinguístico 

A Comissão Europeia defende que “tendo em vista o papel que as línguas têm na 

construção de identidades, culturas e realidades, pensamos que elas possam representar 

um caminho para o desenvolvimento intercultural” (como citado em Finardi & Guimarães, 

2018, p. 21). No mesmo registo, a Comissão Europeia acrescenta ainda: 

“A língua é o caminho para entender outras formas de viver, abrindo espaço 

para a tolerância intercultural. Além disso, as habilidades linguísticas 

facilitam trabalhar, estudar e viajar (...) e permitem uma verdadeira 

comunicação intercultural. Em outras palavras, o multilinguismo contribui 

(...) para os valores de democracia, igualdade, transparência e 

competitividade.” (como citado em Finardi & Guimarães, 2018, p. 23). 

 

1.6.1. Línguas Aplicadas  

Baylis e Smith (1997) defendem que partilhamos a nossa realidade através da 

linguagem e dos seus significados e estes, por sua vez, enquadram e dão propósito às 
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nossas ações (p. 217). Do mesmo modo, as palavras que usamos refletem e constroem a 

realidade pessoal e a nossa vida em sociedade no geral (Baylis & Smith, 1997, p. 217). 

Num estudo levado a cabo por Ferro & Ribeiro (2017), as autoras analisaram dados 

relativos ao comércio internacional português no que diz respeito a variáveis económicas, 

linguísticas e geográficas (p.62). No mesmo, as autoras defendem que tanto a partilha da 

língua-mãe como a partilha de uma língua estrangeira facilitam a comunicação no 

panorama internacional, ainda que, reiteram, a última possa representar uma dificuldade 

na comunicação (Ferro & Ribeiro, 2017, p. 62). 

Ferro & Ribeiro (2017) apresentam cinco estratégias de comunicação entre 

organizações no que diz respeito à língua (p.62): 

“Partilhar a mesma língua-mãe e, logo, usá-la para comunicar (este é o caso 

da comunicação estabelecida por Portugal e qualquer país de expressão 

portuguesa); 

Utilizar a intercomunicação, ou seja, a capacidade de cada um se 

exprimir na sua língua e ser entendido pelo outro (fenómeno característico dos 

países escandinavos, mas também possível entre portugueses e espanhóis, 

por exemplo); 

Escolher uma das duas línguas, desde que o parceiro a domine; 

Eleger uma língua estrangeira para ambos, geralmente uma língua 

franca no seu setor de atividade ou região geográfica (esta língua franca pode 

ser o inglês um pouco por todo o globo ou línguas com uma forte expansão 

regional, como o suaili em certas partes de África);  

Contratar serviços de um intermediário (por exemplo, um profissional da 

língua, como um tradutor ou um intérprete).” (Ferro & Ribeiro, 2017, p. 62). 

Concluído o estudo, as autoras consideram que o facto de o país de destino ter uma 

língua oficial românica, da qual o Português também faz parte, influencia positivamente o 
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volume das exportações portuguesas (Ferro & Ribeiro, 2017, p. 63). Segundo Ferro & 

Ribeiro (2017), a barreira linguística desaparece ou desvanece quando os países utilizam 

na comunicação a mesma língua ou uma muita próxima (p. 63). 

 

1.6.2. Tradução 

Atentando nesta dimensão, Kosareva et al. (2019) revelam que uma das dificuldades 

da comunicação intercultural é a tradução de termos e conceitos etnográficos, uma vez 

que existem neologismos e empréstimos que reduzem a qualidade desta comunicação (p. 

150). Assim, segundo Charmot, o processo de aprendizagem de comunicação intercultural 

deve considerar estratégias mais eficazes para a aprendizagem de línguas estrangeiras, 

terminologias e classificações de outras culturas, o uso de novas tecnologias e modelos 

educacionais e, ainda, a influência do contexto cultural no momento de escolha do idioma 

a aprender (como citado em Kosareva et al. 2019, p. 150). 

Esta perceção de Charmot é também defendida por Abbasi et al. (2012), que 

consideram: “Language is rooted in culture and culture is reflected and passed on by 

language from one generation to the next (…) learning a new language involves the learning 

of a new culture”4 (p. 86). De acordo com os autores, a tradução é o único meio possível 

para unir todas as culturas de forma a ser criada uma rede cultural e atingir a globalização 

cultural (Abbasi et al., 2012, p. 86). Assim, Abbasi et al. (2012) realizaram um estudo em 

que analisaram os obstáculos da tradução na transferência de culturas através da língua, 

uma vez que consideram que as duas se complementam (p. 83).  

Inicialmente os autores definiram o conceito de língua, cultura e tradução. A língua, 

desempenha a função de manter e transmitir culturas, assim como criar relações culturais 

(Abbasi et al., 2012, p. 84). Aprofundando a questão, Abbasi et al. (2012) consideram que 

a língua pode dizer respeito tanto à capacidade humana de adquirir e utilizar um complexo 

sistema de comunicação, como também a uma ocorrência específica dentro desse sistema 

(p. 84). No âmbito da cultura, entre outras definições, os autores revelam que “the therm 

culture originally meant the cultivation of the soul or mind”5 (Abbasi et al., 2012, p. 94). No 

entanto, vão mais além e defendem que a cultura é o conjunto total das formas de viver 

(crenças, hábitos, costumes, conhecimento e princípios morais) adquiridas pelo Homem e 

 
4 Ing/Por: “a língua está enraizada na cultura e a cultura é refletida e transferida através da língua 
de uma geração para outra (...) aprender uma nova língua envolve a aprendizagem de uma nova 
cultura”. 
5 Ing/Por: “O termo cultura originalmente significava a cultivação da alma ou da mente”. 
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construídas por um grupo ou que se transferem de geração em geração (Abbasi et al., 

2012, p. 84). A tradução, por sua vez, desempenha um papel fundamental na cross-cultural 

communication e é entendida como uma forma de comunicação de significados de um texto 

de uma source-language (idioma original) para uma target-language/receptor-language 

(idioma da tradução) (Abbasi et al., 2012, p. 84). Jerome considera que para uma boa 

tradução é fundamental uma boa compreensão da source-language, mas também da 

língua para a qual se está a traduzir (receptor language) (como citado em Abbasi et al., 

2012, p. 84). 

Em suma, os autores consideram que a tradução é o único meio de as culturas se 

transferirem através da língua (Abbasi et al., 2012, p. 84). No entanto, reconhecem 

algumas barreiras, como: (1) a limitação e a censura, uma vez que há sempre algo que se 

perde no processo de tradução e, aliado a isso, existem ainda fatores que inevitavelmente 

influenciam o mesmo, como é o caso da religião, família, regras da sociedade e a cultura 

em que se inserem (Abbasi et al., 2012, pp. 84-85); (2) a cultura por si só, já que é 

construída por cada grupo de pessoas devido ao seu passado, situações do dia-a-dia e 

religião, com uma linguagem específica associada e, neste ponto de vista, cabe ao tradutor 

decidir por quais normas culturais se rege (source-language, target-language ou uma 

combinação de ambas) (Abbasi et al., 2012, p. 85); e, finalmente, (3) a religião, que tem a 

sua linguagem cultural própria e contém limitações no seu contexto que não podem ser 

traduzidas (Abbasi et al., 2012, p. 85). 

Para concluir, Abbasi et al. (2012), revelam quais os papéis mais importantes do 

tradutor, já que a sua função primeira é atravessar barreiras culturais através da 

comunicação ao invés de as eliminar e destruir (p. 85). Assim, completam os autores, o 

tradutor é responsável por ser a ponte para a comunicação de todos os tipos de línguas; 

involuntariamente, ao transferir culturas, recebe também ele hábitos de pessoas de 

diferentes regiões e, portanto, consciencializa-se da pop culture e dos hábitos de outras 

sociedades; da mesma forma, propaga o conhecimento cultural e de costumes religiosos; 

e, consequentemente, são emprestadas ideias, costumes e comportamentos de outras 

culturas (Abbasi et al., 2012, pp. 85-86). 

“Translators must be both bilingual and bicultural if not multicultural”6, reiteram os 

autores (Abbasi et al., 2012, p. 86). 

 

 
6 Ing/Por: “Os tradutores devem ser tanto bilíngues como biculturais, se não, multiculturais”. 
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1.7. Cultura 

Assistimos nos dias de hoje a uma preocupação por parte das empresas para 

estabelecer cooperações internacionais e aumentar as relações interculturais, o que se 

traduz em mais contactos nas organizações entre pessoas com backgrounds divergentes 

e, por consequência, a experiência e os valores culturais de uma equipa de trabalho 

merecem uma outra atenção (Leontev, 2019, p. 1). 

Leontev apresenta-nos assim o Modelo de G. Triandis que considera: 

“culture influences the communication process not directly, but indirectly, 

through communication factors (values, norms, roles, social cognitive and 

affective processes, customs, etc.). Cultural characteristics influence the 

selection of information in the communication process, the choice of 

motivational strategies, methods of conflict management, social relations, 

self-perception, as well as affects (emotions and feelings), interaction skills. 

(…) The success of communication itself depends on them.”7 (Leontev, 

2019, p. 2). 

De acordo com esta citação, considera-se que a perceção e compreensão pela 

cultura e as características nacionais dos representantes dos vários países determinam a 

eficiência da comunicação, que deve ser objetiva, acessível, confiável, oportuna e de 

acordo com o alvo (Leontev, 2019, p. 4). 

A cultura é entendida, segundo Janet e Milton Bennett, como “o conjunto de crenças, 

valores e condutas aprendidas, compartilhadas e realizadas por grupos de pessoas em 

interação” (como citado em Finardi & Guimarães, 2018, p. 20). Schoeffel e Gariazzo-

Dessiex, conforme citados por Finardi & Guimarães (2018), esclarecem o mesmo conceito 

através de um paralelismo entre a cultura e um iceberg (p. 20). Segundo os primeiros, o 

iceberg tem uma parte visível que, no caso da cultura são os “alimentos, arquitetura, língua, 

atitudes não-verbais, arte, sistemas políticos e religiosos, etc.” (Finardi & Guimarães, 2018, 

 
7 Ing/Por: “a cultura não influencia diretamente o processo de comunicação, mas indiretamente, 
através dos fatores da comunicação (valores, normas, funções, processos cognitivos sociais e 
afetivos, costumes, etc.). As características culturais influenciam a seleção de informação no 
processo de comunicação, a escolha de estratégias motivacionais, os métodos da gestão de 
conflito, as relações sociais, a própria perceção, assim como os afetos (emoções e sentimentos), 
as capacidades de interação. (...) O sucesso de comunicação por si, depende deles”. 
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p. 20); enquanto que a parte invisível do iceberg e, proporcionalmente, da cultura, são os 

“valores, as crenças e normas” (Finardi & Guimarães, 2018, p. 20).  

Numa outra abordagem, de acordo com a UNESCO, a cultura é “um conjunto de 

características emocionais, intelectuais, materiais e espiriturais, que distinguem uma 

sociedade ou um grupo social e que engloba (...) os modos de vida e maneiras de viver em 

grupo, sistemas de valores, tradições e crenças.” (como citado em Finardi & Guimarães, 

2018, p. 16). Hofstede (2011), por sua vez, entende a cultura como “the collective 

programming of the mind that distinguishes the members of one group or category of people 

from others”8 (p. 3). Em suma, dentro de cada coletivo, há uma variedade de indivíduos, 

reitera Hofstede (2011, p. 3). 

Por seu lado, Leontev (2019) considera que, independentemente das variadas 

definições de cultura e as diferenças que possam existir entre conceitos, há três princípios 

básicos para uma relação intercultural bem sucedida (p. 1): “There are no “bad” cultures; 

culture is known in comparison with other cultures; cultures interact with each other on the 

basis of equality.”9 (Leontev, 2019, p. 1). Ainda assim, o autor ressalva que este é um 

conceito ambíguo ao nível corporativo uma vez que, na mesma medida em que traz 

benefícios para a equipa e o seu desempenho, também aumenta a dificuldade na 

comunicação e nas relações interpessoais dentro da mesma (Leontev, 2019, pp. 1-2). 

Assim, Hofstede (2011) criou um modelo com as seis dimensões da cultura nacional, 

uma vez que, se as características de um indivíduo variam de acordo com alguns fatores, 

então a variação entre culturas é a mudança de fatores quando se transita de uma 

sociedade para outra (p. 3). As seis dimensões são: 

× Power Distance (Distância ao Poder): relacionada com a aceitação por parte 

de membros com menos poder numa sociedade com o facto de o poder ser 

distribuído de forma desigual (Hofstede, 2011, p. 9); 

× Uncertainty Avoidance (Prevenção da Incerteza): tolerância da sociedade para 

a ambiguidade. O quanto os membros de uma cultura se sentem confortáveis 

ou não em situações de incerteza (Hofstede, 2011, p. 10); 

 
8 Ing/Por: “a programação coletiva da mente que distingue os membros de um grupo ou categoria 
de pessoas de um outro”. 
9 Ing/Por: “Não há culturas “más”; a cultura é conhecida em comparação com outras culturas; as 
culturas interagem umas com as outras na base da igualdade”. 
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× Individualism vs Colectivism (Individualismo vs Coletivismo): grau em que as 

pessoas na sociedade são integradas em grupos (característica social e não 

propriamente individual) (Hofstede, 2011, p. 11); 

× Masculinity vs Femininity (Masculinidade vs Feminilidade): distribuição de 

valores de acordo com o género e para o qual são atribuídas certas soluções 

(Hofstede, 2011, p. 12); 

× Long Term vs Short Term orientation (Orientação para o Longo-prazo vs Curto 

prazo): relacionada com o crescimento económico no que diz respeito a 

objetivos a curto prazo ou longo prazo (Hofstede, 2011, p. 13); 

× Indulgence vs Restraint (Indulgência vs Restrição): aspetos que não se 

inserem nas outras cinco dimensões, conhecidas pela literatura como 

“happiness research”10 (Hofstede, 2011, p. 15). 

De acordo com Leontev (2019), este modelo de Hofstede (cf. Figura 3) é crucial no 

que diz respeito a pesquisas relacionadas com a cultura, uma vez que mostra uma 

descrição detalhada da cultura nacional, mas também de aspetos culturais manifestados a 

nível individual, muito importantes no contexto organizacional e de grupos de trabalho (p. 

3). 

 
10 Ing/Por: “procura da felicidade” 
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O estudo levado a cabo por Leontev (2019) confirmou que, no seio de uma equipa 

multicultural, quanto maior o nível de individualismo, mais baixa a eficiência da 

comunicação e a cooperação entre os membros da equipa: por oposição, quanto mais 

focada no coletivismo e no power distance for a equipa, maior a eficiência da comunicação 

e maior a facilidade na gestão de conflitos (p. 5). Dito isto, o autor ressalva que a 

comunicação, sendo aberta e intensiva, facilita o acesso à informação e, 

consequentemente, aumenta a satisfação dos trabalhores, melhorando a produção e o seu 

desempenho na empresa, traduzindo-se numa vantagem para a mesma (Leontev, 2019, 

p. 7). O autor explica ainda que, em qualquer organização em que haja trabalho de equipa, 

estas questões devem ser salientadas de forma a que os objetivos sejam atingidos de 

forma mais eficaz e mais rápida, através da melhoria da comunicação e da produtividade 

em equipa (p.9). 

Parsons & Shils aprofundam a questão cultural, conforme citado por Hofstede (2011), 

considerando que toda a ação humana se insere em cinco possíveis variáveis (p. 4): 

(1) Afetividade (necessidade de gratificação) vs Afetividade Neutra (conter 

impulsos) (Hofstede, 2011, p. 4); 

Figura 3 - Modelo de Hofstede das Dimensões Culturais (Fonte de elaboração própria de 
acordo com Hofstede, 2011) 
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(2) Orientação para si próprio vs Orientação coletiva (Hofstede, 2011, p. 4); 

(3) Universalismo (padrões gerais) vs Particularismo (ter em conta relações 

particulares) (Hofstede, 2011, p. 4); 

(4) Julgar os outros pelo que eles são vs Julgar os outros pelo que eles fazem 

(Hofstede, 2011, p. 4); 

(5) Especificidade (limitar as relações a esferas específicas) vs Difusão (sem 

limitações à natureza das relações) (Hofstede, 2011, p. 4). 

Segundo os mesmos autores, estas escolhas tanto acontecem ao nível individual, 

como no sistema social e ao nível cultural (Hofstede, 2011, p. 4). 

Finardi & Guimarães (2018), em conformidade com a UNESCO, reiteram que a paz 

e segurança nacional estão diretamente relacionadas com “o respeito pela diversidade de 

culturas, a tolerância, o diálogo e a cooperação” (Finardi & Guimarães, 2018, p. 16). No 

entanto, os autores reconhecem que a multiplicidade de línguas e culturas no mundo 

representa um desafio nas relações entre países e pessoas (Finardi & Guimarães, 2018, 

p. 17). 

Rodrigues de Sousa (2015) mostra exemplos de diferentes modos de negociação 

consoante diversas culturas: Hall & Hall (citado em Rodrigues de Sousa, 2015, p. 15) afirma 

que um japonês carece de interpretação já que não demonstra diretamente a sua falta de 

interesse; de acordo com Prime et al. (citado em Rodrigues de Sousa, 2015, p. 15), os 

latinos são pessoas calorosas e amigáveis, fazendo-o transparecer nos negócios  e, assim 

como os asiáticos, valorizam os laços entre as pessoas, pelo que se prevê uma relação a 

longo-prazo, ao contrário do que acontece com os norte-americanos, que são mais 

metódicos e portanto preocupam-se mais com o cumprimento das tarefas (como citado em 

Rodrigues de Sousa, 2015, p. 16). No que compreende os expatriados e a sua adaptação, 

Rodrigues de Sousa (2015) estabelece uma comparação entre a cultura americana e a 

cultura japonesa, em que, na segunda, “é comum a socialização no horário pós-laboral 

entre os supervisores e os funcionários”, ao passo que na americana este contacto é 

ocasional (Rodrigues de Sousa, 2015, p. 16). 

Rodrigues de Sousa (2015) aponta ainda a religião como um dos fatores culturais 

mais importantes a ter em conta nas relações além-fronteiras (p. 15). O autor, através de 

exemplos, alerta para o facto de que no mês do Ramadão, a cultura muçulmana, prevê 

paragens por parte dos trabalhadores, já que estes têm de respeitar as horas das orações 

e o jejum; assim como para os cristãos, a época de Natal e da Páscoa carece de uma 
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maior atenção devido ao aumento da atividade comercial (Rodrigues de Sousa, 2015, p. 

15). 

Assim, Finardi & Guimarães (2018) pressupõe a necessidade de um processo de 

aculturação, proposto por Berry, que pode ser atingido através de quatro modos (p. 18): 

(1) Assimilação: um grupo adota os valores da sociedade que os acolhe e 

desvaloriza os seus próprios valores (Finardi & Guimarães, 2018, p. 18);  

(2) Integração: uma combinação dos ideais da própria cultura com os da cultura 

em que se está a inserir (Finardi & Guimarães, 2018, pp. 18-19); 

(3) Separação: os grupos mantêm os seus valores e não há uma tentativa de 

assimilar a cultura nova (Finardi & Guimarães, 2018, p. 19); 

(4) Marginalização: quando o grupo é rejeitado pela cultura de acolhimento, 

independentemente do seu esforço em se inserir e adquirir esses valores; 

consequentemente, os ideais da própria cultura acabam por se desvanecer 

(Finardi & Guimarães, 2018, p. 19). 

No que diz respeito às dificuldades na cooperação intercultural, Akkari e Gohard-

Radenkovic concentram-as nas desigualdades organizacionais, financeiras, tecnológicas 

e de estabilidade, nomeadamente na falta de infraestruturas locais (como acesso à internet, 

a computadores), na diferença na formação dos comunicadores e no uso das línguas para 

estabelecer a comunicação (como citado em Finardi & Guimarães, 2018, p. 28). 

Anufrieva et al. (2018) defendem ainda a necessidade de humanização das relações 

internacionais, em que os elementos mais importantes incluem o respeito pela soberania 

nacional e cultural de todos os países envolvidos e a formação do espaço cultural comum 

(p. 549). De acordo com Anufrieva et al. (2018), nas relações entre estados, como é o caso 

da interação sociocultural, há sempre uma discrepância ao nível de recursos quando se 

compara uma cidade a outra, conduzindo à “colonização cultural” das cidades com menos 

recursos por parte das que são mais fortes (p. 542). Como consequência disto, existe o 

efeito boomerang que compreende que as cidades mais fortes em termos de população e 

economia perdem a oportunidade de diálogo e interação intercultural com representantes 

de outras culturas e grupos étnicos causando uma estagnação cultural e a desumanização 

do espaço cultural de países desenvolvidos (Anufrieva et al. 2018, p. 542). Os autores 

evidenciam, assim, a importância de que, na relação sociocultural, não haja imposição dos 

interesses próprios de um dos participantes face a um outro participante, anulando os 

interesses do último (Anufrieva et al. 2018, p. 543).  Deste modo, a interação sociocultural 
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compreende duas realidades: a ideal e a realidade comportamental (Anufrieva et al. 2018, 

p. 544). Na primeira incluem-se as intenções internas, padrões ideais e regras culturais de 

interação; já a realidade comportamental diz respeito às ações reais, conquistas, contra-

ações e comportamentos (Anufrieva et al. 2018, p. 544). “The will to live and reverence for 

life”11 é o princípio de Schweitzer12 (como citado em Anufrieva et al. 2018, p. 546) que 

considera não existirem pessoas nem cidades mais ou menos importantes, pelo que, no 

espaço da civilização, todos devem ser considerados únicos (Anufrieva et al. 2018, p. 546). 

 

1.7.1. Cultura e Contexto Organizacional 

Após a realização de um estudo com organizações da Rússia, Índia e China no que 

diz respeito à interação entre culturas na gestão internacional (Petrenko & Stolyarov, 2019, 

p. 2037), Petrenko & Stolyarov (2019) consideram que a eficácia da implementação de 

uma conduta organizacional está proporcionalmente interligada com o tipo de organização 

que a aplica (p. 2038). Portanto, a consistência e eficiência de uma equipa de trabalho 

dependem também do tipo de liderança (Petrenko & Stolyarov, 2019, p. 2038), tal como 

defendido por Leontev (2019). Desta feita, e seguindo a teoria de Mole e Rugman et al., 

Petrenko & Stolyarov (2019) perspetivam, no ambiente organizacional, a cultura como um 

triângulo com 3 partes fundamentais (p. 2039), que é apresentado na Figura 4: 

 
11 Ing/Por: “A vontade de viver e a reverência pela vida” 
12 Albert Schweitzer: Humanista premiado com um Nobel da Paz (Anufrieva et al. 2018, p. 546) 

Figura 4 – Management dimensions of culture de Rugman et al. (Fonte: Petrenko & Stolyarov, 

2019, p. 2040) 
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De acordo com os autores, estes são os elementos (cf. Figura 4) que permitem a 

uma empresa relacionar-se com culturas diferentes de forma eficiente (Petrenko & 

Stolyarov, 2019, p. 2039). 

No entanto, o ambiente interno é também um componente a considerar na perspetiva 

de Petrenko & Stolyarov (2019, p. 2042). De acordo com Porter (1990), parte do ambiente 

de uma empresa é a sua localização geográfica, e isso combina história, custos e procura; 

mas também compreende a formação dos trabalhadores e a natureza dos clientes mais 

antigos ou mais importantes (p. 29). Estes fatores, combinados com as políticas 

corporativas, afetam o contexto cultural que, consequentemente, trazem influências para o 

modo de liderança e a organização dos negócios (Petrenko & Stolyarov, 2019, p. 2042). 

Para explicar isto, Mole mostra-nos um mapa organizacional (cf. Figura 5), no qual são 

apresentados vários países; em que classifica a cultura através do tipo de organização, 

que pode ser sistemática ou orgânica, e do tipo de liderança, dividida entre individual ou 

de grupo (como citado em Petrenko & Stolyarov, 2019, p. 2042): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrenko & Stolyarov (2019) reiteram que, dada a especificidade de cada cultura e a 

sua necessidade de uma abordagem única, há uma certa dificuldade em atribuir um 

método singular para a comunicação (p. 2042).  

Figura 5 - Mapa de Mole (Fonte: Petrenko & Stolyarov, 2019, p. 2042) 
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“Chinese culture requires people to be ready for face-to-face meetings, to 

keep calm exterior, to avoid continuous visual contact or some hand 

gestures. To establish business relations with Indians, it is necessary to 

consider specificities of local English language, body language, 

pronunciation of names, and bargaining principles. In turn, Russian culture 

suggest a combination of calm and expressive negotiation styles, high 

tolerance to alcohol, and granting gifts to the business partners.”13 (Petrenko 

& Stolyarov, 2019, p. 2042). 

É então possível perceber que, tal como referido por Petrenko & Stolyarov (2019), há 

vários sistemas de comunicação e cada um, dentro de cada organização, é ainda 

influenciado pela cultura nacional e pelas políticas corporativas (p. 2042). Assim, a solução 

pode passar por encontrar os pontos comuns entre duas culturas, de modo a ser construída 

uma relação base de confiança entre as mesmas (Petrenko & Stolyarov, 2019, p. 2042). 

 

1.8. Breve síntese 

O quadro teórico apresenta-nos inicialmente, um enquadramento do tema da 

internacionalização: primeiro, face ao panorama atual da globalização; de seguida, 

focando-se no processo de internacionalzação em geral, nomeadamente as motivações, 

os modos de entrada e os possíveis acordos de cooperação, com o objetivo de estabelecer 

um paralelismo entre o comportamento dos Municípios e o comportamento das empresas. 

A estratégia competitiva surge depois, uma vez que a internacionalização de uma empresa 

faz parte da mesma. Quanto melhor o posicionamento de uma organização no mercado, 

maior a sua vantagem competitiva.  

De seguida, abordaram-se questões ligadas ao desafio da comunicação e da relação 

intercultural. Primeiramente, com foco no papel dos profissionais enquanto agentes 

essenciais para a comunicação e para as relações interpessoais, mais concretamente as 

 
13 Ing/Por: “A cultura Chinesa espera que as pessoas estejam preparadas para reuniões cara-a-
cara, que aparentem estar calmas e que evitem o contacto visual contínuo ou alguns gestos com 
as mãos. Para estabelecer relações com Indianos, é necessário considerar especificidades da 
língua Inglesa local, a linguagem corporal, a pronúncia de nomes, e princípios de negociação. Por 
sua vez, a cultura Russa supõe uma combinação de estilos de negociação calmos e expressivos, 
uma elevada tolerância ao álcool, e a atribuição de presentes aos parceiros de negócios”. 
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suas competências linguísticas e respetiva gratificação. Posteriormente, é realizada uma 

análise sobre o contacto interlinguístico, nomeadamente as línguas aplicadas e a tradução, 

como meios de atuação ao nível linguístico. Por fim, esclarece-se os conceitos associados 

à cultura e expõe-se os desafios da relação intercultural, devido às suas diferenças. 
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Capítulo II 

Metodologia 

Para o desenvolvimento do tema desta dissertação foram analisadas no capítulo 

anterior diversas referências bibliográficas, de forma a esboçar o quadro teórico 

relacionado com a internacionalização e as relações culturais e linguísticas. Serão agora 

examinados dados recolhidos através do contacto com Municípios portugueses, de forma 

a obter respostas concretas sobre o modo de atuação dos mesmos no panorama 

internacional. 

 

2.1. Conceção do inquérito e definição de objetivos 

Para atingir tais objetivos, procedeu-se uma recolha de dados de modo a confirmar 

as hipóteses apresentadas. Assim, foram previamente selecionados Municípios, tendo em 

consideração as capitais de distrito e os vinte com maior número de população, segundo 

dados de 2018 (cf. PORDATA. Base de Dados Portugal Contemporâneo: Densidade 

Populacional) perfazendo um total de 36 contactados. Estes foram: as Câmaras Municipais 

de Almada, Amadora, Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Cascais, Castelo Branco, Coimbra, 

Évora, Faro, Funchal, Gondomar, Guarda, Guimarães, Leiria, Lisboa, Loures, Maia, 

Matosinhos, Odivelas, Oeiras, Ponta Delgada, Portalegre, Porto, Santa Maria da Feira, 

Santarém, Seixal, Setúbal, Sintra, Viana do Castelo, Vila Franca de Xira, Vila Nova de 

Famalicão, Vila Nova de Gaia, Vila Real e Viseu. 

Dos Municípios contactados, mostraram interesse em colaborar na realização desta 

dissertação os seguintes cinco: a Câmara Municipal de Évora, a Câmara Municipal de 

Leiria, a Câmara Municipal de Loures, a Câmara Municipal do Seixal e a Câmara Municipal 

de Vila Nova de Famalicão. De notar as diferenças entre estes Municípios ao nível 

demográfico: o que tem maior número de habitantes é Loures, com uma população 

superior a 211 mil; de seguida o Seixal com cerca de 166 mil habitantes; Vila Nova de 

Famalicão apresenta cerca de 132 mil habitantes e logo a seguir Leiria muito perto dos 127 

mil; e, finalmente, Évora, surge como a cidade com menor número de residentes em 

relação aos anteriores, com um número ligeiramente superior a 56 mil. Esta diferenciação 

em relação ao número de população residente será interessante para perceber se no 

panorama internacional existe uma variação de comportamento e de atuação ou se há 

algum tipo de semelhança, independentemente do tamanho populacional do Município em 

questão. 
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A recolha de dados incidiu numa avaliação qualitativa e quantitativa sobre o 

comportamento das Câmaras Municipais, nomeadamente sobre a presença destas no 

ambiente internacional e de que forma gerem os seus contactos interculturais e 

interlinguísticos. Pretendeu-se, portanto, estabelecer um paralelismo entre as respostas 

dadas pelas Autarquias e o quadro teórico previamente apresentado, tomando como 

exemplo a análise da conduta de cada um dos Municípios individualmente. Ao mesmo 

tempo, havia também o objetivo de encontrar um certo padrão estável entre os mesmos. 

Assim, esta apreciação teve em conta três momentos de análise: 

(1) Componente quantitativa: questionário online enviado para os Municípios, com 

opções de respostas delimitadas, de modo a ser possível uma análise mais 

concreta e concisa do comportamento dos mesmos; (cf. Anexo I pp. 83-88) 

(2) Componente de investigação: breve procura e análise da informação disponível 

no website de cada uma das Câmaras Municipais em observação, relativa ao 

seu comportamento a nível internacional, nomeadamente quais os acordos de 

cooperação estabelecidos com agentes estrangeiros e os protocolos de cidades 

geminadas; 

(3) Componente qualitativa: entrevista via Zoom (tendo em consideração as 

normas em vigor nos dias de hoje com o Covid-19) para serem aprofundadas 

algumas questões mencionadas no questionário, nomeadamente as barreiras 

linguísticas e culturais e a relação humana no domínio internacional. (cf. Anexo 

II, pp. 89-90) 

 

Mais concretamente, com o questionário online (cf. Anexo I), pretendeu-se perceber 

quais os Municípios que têm presença internacional e como é essa presença (se numa 

vertente exclusivamente turística, numa vertente política ou ambas); outro propósito seria 

também diferenciar os Municípios que têm um departamento exclusivamente dedicado às 

relações internacionais e aqueles que não o têm; e, por fim, perceber quais as 

competências dos profissionais responsáveis pelo contacto internacional ao nível da 

escolaridade e formação linguística da maioria (quantos idiomas e quais são falados 

fluentemente pela maioria dos profissionais). Este questionário previa uma resposta com 

uma duração média de 5 minutos. 

Relativamente à componente qualitativa, a entrevista (cf. Anexo II), teve como 

objetivo aprofundar as questões mais direcionadas para o comportamento e os desafios 
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da relação dos Municípios com agentes estrangeiros, com foco nas políticas linguística e 

cultural. Assim, foram abordados os seguintes tópicos: 

× Relações internacionais de ordem turística (quando aplicável à Autarquia 

em análise, tendo em conta o questionário online), uma vez que o turismo é 

um dos grandes motores para o reconhecimento dos municípios além da 

localização geográfica em que se inserem. Neste âmbito foram projetadas 

questões para perceber o modo como se relacionam com os turistas (ex.: 

relação direta ou através de agências de comunicação), se têm algum canal 

específico para comunicar com os mesmos e quais os maiores desafios da 

relação entre o turista e o Município. 

× Relações internacionais de ordem comercial ou política (quando aplicável à 

Autarquia em análise, tendo em conta o questionário online): nesta vertente, 

o propósito é mostrar que os Municípios têm um comportamento que se 

assemelha ao das empresas no que diz respeito aos contactos 

internacionais. Assim, pretendeu-se perceber, com base nos modelos 

apresentados no cap. 1, quais as dificuldades em entrar em novos 

mercados, através de que meios acontece essa expansão, quais os países 

com os quais têm acordos e o modo como comunicam e negoceiam com os 

mesmos. Estes dois últimos pontos são o mote para os tópicos seguintes. 

× Diálogo intercultural nas relações internacionais: partindo do pressuposto 

que há contactos com culturas diferentes, é necessário perceber quais as 

barreiras que as mesmas colocam à comunicação entre os dois agentes; 

assim, era necessário entender se há, da parte do Município, um ajuste à 

cultura do parceiro e de que modo o fazem; e saber também se houve 

alguma parceria negada devido à diferença cultural. 

× Questões linguísticas na comunicação internacional: surgem associadas 

também ao questionário online e são consideradas novamente na 

entrevista, uma vez que, como verificado anteriormente no quadro teórico, 

podem representar uma barreira para o processo de negociação. Deste 

modo, foram também colocadas questões para perceber se o Inglês é 

efetivamente a língua universal e o único idioma necessário para se 

realizarem negócios com qualquer parte do mundo ou se há parceiros que 

exigem a utilização do idioma próprio, como exposto nas estratégias de 

comunicação de Ferro & Ribeiro (2017) no cap. 1; saber também quais os 
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idiomas que os agentes em contacto com o estrangeiro utilizam; e se o 

Município tem alguma política no que diz respeito às línguas aplicadas na 

relação internacional. 

× Competências e habilitações dos profissionais das relações internacionais: 

neste tópico aprofundaram-se temas como a formação dos agentes 

responsáveis pelo contacto com o estrangeiro, sobretudo no que 

compreende a formação cultural e linguística; questionou-se também quais 

os meios através dos quais se estabelece essa comunicação (telefone, e-

mails, visitas) e a periocidade com que o fazem; explorou-se os desafios 

sentidos pelos profissionais nesse contacto; e abordou-se a questão 

mencionada no quadro teórico por Guerra (2008), que diz respeito à 

remuneração de acordo com o nível de formação do profissional. 

 

2.2. Condições de realização do inquérito 

As entrevistas relativas à componente qualitativa foram realizadas de forma individual 

com um agente das relações internacionais dentro de cada um dos Municípios e tiveram 

uma duração média de 35 minutos (cf. Anexos III a VII). As Câmaras Municipais foram 

contactadas previamente para perceber quais estariam interessadas em participar neste 

estudo e, no mesmo momento, foi referido que se pretendia um contacto com um 

responsável pela secção internacional, de modo a serem conseguidas informações mais 

apuradas das relações pelo mesmo estabelecidas. 

Assim, os contactos foram: 

× Câmara Municipal de Évora: Dra. Paula Santos (Gabinete de Apoio à 

Presidência e Vereação – Técnica de Relações Internacionais) 

× Câmara Municipal de Leiria: Dra. Sílvia Carreira (Gabinete de Apoio à 

Presidência) 

× Câmara Municipal de Loures: Dra. Cátia Garcia (Gabinete de Protocolo e 

Relações Institucionais - Área da Cooperação) 

× Câmara Municipal do Seixal: Dra. Helena Palacino (Área da Cooperação) 

× Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão: Dra. Paula Dourado (Pelouro 

da Internacionalização – Equipa de Coordenação da Internacionalização e 

do Turismo) 
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No que diz respeito à situação de confinamento em que todo este processo decorreu, 

não considero que a mesma tenha afetado o contacto com os interlocutores, uma vez que 

muitos dos agentes são de cidades longínquas, pelo que a reunião online já seria uma 

hipótese a considerar. Deste modo, não se verificou qualquer tipo de barreira na recolha 

de dados. No entanto, considero que a conjuntura atual carece de uma maior atenção por 

parte dos órgãos municipais, que têm constantemente de adaptar-se a novas medidas e 

responder às necessidades dos seus cidadãos – além das que já existem em 

circunstâncias normais – e, por esse motivo, não foi possível estabelecer contacto com 

tantos Municípios quantos os que se tinha considerado numa fase inicial. 



 60 

Capítulo III 

Análise dos resultados 

Após a exposição, no cap. 1, dos conceitos e noções sobre o processo de 

internacionalização e as implicações da língua e da cultura associadas ao mesmo, bem 

como a qualificação dos profissionais nessa área; procedemos, neste cap. 3, à verificação 

das hipóteses apresentadas através da análise das respostas dos Municípios de Évora, de 

Leiria, de Loures, do Seixal e de Vila Nova de Famalicão neste domínio, tal como resulta 

da aplicação da recolha de dados descrita no cap. 2. Esta análise está dividida em função 

dos tópicos principais relacionados com o quadro teórico, e ilustrada com tabelas 

comparativas.  

De notar, relativamente à amostra aqui apresentada, a relativa falta de 

representatividade dos dados recolhidos, para que esta análise possa ser considerada 

emblemática do comportamento de todos os Municípios portugueses. No entanto, a análise 

elaborada permite sem dúvida uma melhor perceção dos desafios interculturais e 

interlinguísticos dos municípios que aceitaram participar neste estudo. 

  

3.1. Presença global e estratégia competitiva 

Primeiramente, foi possível perceber a vontade das Autarquias em estarem 

presentes e serem atores participativos neste mundo global, principalmente a CM de VN 

de Famalicão que revelou explicitamente esta vontade (vd. infra. Anexo VI, PD: 14-23). 

Segundo Paula Dourado, a atividade internacional recebeu um maior impacto por parte do 

respetivo Município a partir de 2018, altura em que o Presidente da Câmara reconheceu 

as vantagens desta relação além-fronteiras. Tal como explicado pela agente do Município 

de Famalicão, mas também pela agente do Município do Seixal, trata-se de uma estratégia 

competitiva por parte das cidades na medida em que permite a partilha de experiências e 

metodologias, promove a diplomacia entre países, assim como traz conhecimento e novas 

práticas, já testadas por outras cidades (vd. infra. Anexo VI, PD: 16-21; Anexo V, HP: 138-

139).  

Na mesma medida, também o Município de Évora entende esta posição como uma 

estratégia competitiva porque compreende que este contacto com outras realidades 

constitui um modo de aprendizagem mútuo (vd. infra. Anexo VII, PS: 4-7). A CM de Leiria 

vai mais além e perceciona esta atuação como uma forma de colaboração entre os diversos 

atores globais que promove e permite o desenvolvimento dos seus interesses individuais 
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(vd. infra. Anexo IV, SC: 16-18). Tais perceções explicam a variação das áreas de atuação 

apresentadas na Tabela 3 (p. 61). Como se pode observar na mesma (cf. Tabela 3), todos 

os Municípios entrevistados estão presentes internacionalmente através de ações 

políticas; no entanto, a nível turístico apenas se manifestam a CM de Évora, do Seixal e de 

Vila Nova de Famalicão; e, pela ação comercial, somente a CM de Famalicão.  

 

Tabela 3 – Área de ação da relação internacional dos Municípios (Fonte de elaboração própria) 

 Ações turísticas Ações políticas Ações comerciais 
CM de Évora X X  

CM de Leiria  X  

CM de Loures  X  

CM do Seixal X X  

CM de Vila Nova de 

Famalicão 
X X X 

 

Relativamente à atuação turística, a Autarquia do Seixal entende que este domínio 

está diretamente relacionado com um desenvolvimento da cidade para além do 

desenvolvimento económico, uma vez que possibilitou a captação de investimento 

estrangeiro e, ao mesmo tempo, melhorou a oferta turística da cidade (vd. infra. Anexo V, 

HP: 30-39). Helena Palacino acrescenta ainda que esta visão foi, por exemplo, um dos 

motes para a expansão da comunidade Francesa na cidade (vd. infra. Anexo V, HP: 47-

49). 

 

3.2. Processo de internacionalização 

Recuando ao início da atividade internacional das Autarquias Portuguesas, a Tabela 

4 (p. 62) mostra que, na maioria das cidades em análise, esse início coincidiu com o 

período apontado por Costa & Ferreira (2004), nomeadamente entre a época anterior a 

1990 e o ano de 2000. Faz exceção o Município VN de Famalicão, que, apesar de ter 

iniciado os acordos de geminação previamente, e como já referido nesta investigação, 

considera que só em 2018 entendeu o verdadeiro significado das Relações Internacionais 

e, portanto, adotou um comportamento à medida (vd. infra. Anexo VI, EO – 24/25, PD: 26-

27). 
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Tabela 4 - Período de início da expansão internacional (Fonte de elaboração própria) 

 
Antes de 

1990 
1991 – 2000 2001 – 2010 2011 – 2020 

CM de Évora X    

CM de Leiria X    

CM de Loures  X   

CM do Seixal  X   

CM de Vila Nova de 

Famalicão 
   X 

 

No que diz respeito ao ponto de partida, com a exceção do Município de Leiria, houve 

em todas as cidades uma iniciativa própria para o contacto internacional (cf. Tabela 5). 

Quando questionada sobre este tópico, Sílvia Carreira revelou que, com a cidade de Leiria, 

o interesse surgiu derivado de uma relação pessoal entre Armando Martins Janeiro, à data 

embaixador de Portugal no Japão, e o Governador Civil de Leiria (vd. infra. Anexo IV, SC: 

36-46). 

 

Tabela 5 - Iniciativa da relação internacional (Fonte de elaboração própria) 

 
Iniciativa do Município 

Iniciativa do agente 
estrangeiro 

CM de Évora X  

CM de Leiria  X 

CM de Loures X  

CM do Seixal X  

CM de Vila Nova de 

Famalicão 
X  

 

3.3. Motivações, modos de entrada e segmentação dos mercados 

No âmbito da Internacionalização e tendo em conta a conceção de Farinha (2010) 

sobre os modelos de motivações para a Internacionalização, podemos referir que as 

motivações endógenas foram referidas por quatro das autarquias, enquanto as exógenas 

foram apresentadas apenas pelo Seixal e as relacionais por Évora e Leiria (cf. Tabela 6). 
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De notar que o acesso a recursos superiores não se verificou como motivação para 

nenhum dos Municípios. 

 

Tabela 6 - Motivações para a Internacionalização (Fonte de elaboração própria) 

 
Motivações 
endógenas 

Motivações 
exógenas 

Motivações 
relacionais 

Acesso a 
recursos 

superiores 
CM de Évora X  X  

CM de Leiria X  X  

CM de Loures X    

CM do Seixal  X   

CM de Vila 

Nova de 

Famalicão 
X    

 

Relativamente aos modos de entrada, e atendendo aos conceitos de geminação e 

de acordos de cooperação apresentados anteriormente, pode realizar-se uma comparação 

entre os modos de entrada empresariais e as iniciativas municipais. Considera-se, 

portanto, existir exportação direta de serviços e investimento direto no estrangeiro através 

de alianças estratégicas, na medida em que se estabelecem parcerias com foco no 

desenvolvimento mútuo das cidades. Como exemplo, vejamos o caso do Seixal, que 

enviou docentes para dar formação aos professores da Ilha da Boa Vista, em Cabo Verde 

(vd. infra. Anexo V, HP: 144-147); assim como recebeu Cabo-Verdianos e São Tomenses 

como mão-de-obra para as construções na altura da Guerra Colonial (vd. infra. Anexo V, 

HP: 110-111). Existiu também uma transferência de know-how no que diz respeito ao 

processo de implementação do governo local democrático (vd. infra. Anexo V, HP: 9-11); 

e, numa altura de crise, o Município do Seixal criou ainda um website para poder continuar 

a alimentar o conhecimento das suas geminações (vd. infra. Anexo V, HP: 200-204), sendo 

que ainda forneceu algumas câmaras para permitir ligações online (vd. infra. Anexo V, HP: 

208). 

No que compreende a segmentação dos mercados, as Autarquias expandiram-se 

inicialmente para países com os quais partilhavam a mesma língua – o Português –, 

nomeadamente os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), quer pelo uso 

comum da língua, quer pelo facto de serem membros integrantes de ex-colónias 
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portuguesas e, portanto, existir uma história em conjunto, como aponta Helena Palacino 

(vd. infra. Anexo V, HP: 93-96; Anexo V, HP: 116-119). Além disto, a técnica do Município 

do Seixal considera ainda a localização estratégica da cidade como fator para potenciar a 

migração e, por consequência, ser uma área que mereceu uma maior atenção por parte 

da Autarquia (vd. infra. Anexo V, HP: 99-100). 

Atendendo ao modelo de Jonhanson & Mattson exposto por Lorga (2002), é possível 

entender que, numa fase inicial da internacionalização e no que diz respeito às 

geminações, os Municípios seriam Early Starters (Lorga, 2002), na medida em que era um 

domínio ainda desconhecido por eles assim como pelas cidades nas quais se integravam, 

sendo que todo o processo tinha de ser desenvolvido pelo próprio Município e com o auxílio 

dos seus recursos próprios. No entanto, quando se considera as organizações 

internacionais nas quais os Municípios participam e a cooperação em rede, pode falar-se 

de International Among Others (Lorga, 2002), uma vez que neste modo de relação os 

agentes atuam em conjunto e partilham conhecimento e recursos, pelo que ambos 

beneficiam. Efetivamente, do estudo realizado com as Autarquias, compreende-se que os 

modos de cooperação mais comuns são as geminações e a cooperação em rede. 

 

3.4. Estrutura organizacional e formação de profissionais 

No entanto, as cidades não têm o papel facilitado por serem um instrumento 

governamental. Tal como defendido por Porter (1990), Mariano dos Santos & Pilatti (2011) 

e Leontev (2019), a estrutura organizacional e a formação dos profissionais é relevante 

para a estratégia competitiva de qualquer entidade. Partindo deste ponto de vista, 

pretendeu-se perceber quais os Municípios que inseriam as Relações Internacionais na 

sua estrutura organizacional e quais as que a inserem noutros departamentos; assim como 

o número de profissionais associado a esta área. Assim, a Tabela 7 (p. 65) mostra-nos que 

apenas a CM de Vila Nova de Famalicão tem um departamento exclusivo para as Relações 

Internacionais, enquanto que a CM de Leiria e a CM de Loures o inserem num outro 

departamento, no Gabinete de Apoio à Presidência e no Gabinete de Protocolo e Relações 

Institucionais, respetivamente. Já a CM de Évora considera que por estar inserido no 

Gabinete de Apoio à Presidência não tem um departamento associado e a CM do Seixal 

tem na sua composição apenas a Área da Cooperação ligada a este domínio. 
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Tabela 7 - Dinâmica internacional na estrutura organizacional municipal (Fonte de elaboração 

própria) 

 
Departamento 

exclusivo 

Inserido num 
outro 

departamento 

Sem 
departamento 

associado 
CM de Évora   X 

CM de Leiria  X  

CM de Loures  X  

CM do Seixal   X 

CM de Vila Nova de 

Famalicão 
X   

 

Considerando a formação dos profissionais responsáveis pela Relação Internacional, 

as habilitações superiores são as privilegiadas e apenas Évora tem 1 profissional com 

habilitações básicas (cf. Tabela 8). Além disto, Évora apresenta 1 agente com habilitações 

secundárias e 1 com superiores; em Loures existe entre 2 a 4 profissionais com 

habilitações secundárias e 1 com habilitações superiores; e ao nível de habilitações 

superiores, Leiria e Seixal apresentam 1 profissional cada, ao passo que Vila Nova de 

Famalicão tem mais de 4 (cf. Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Número de profissionais com habilitações no contacto internacional do Município (Fonte 

de elaboração própria) 

 Habilitações 
básicas 

Habilitações 
secundárias 

Habilitações 
superiores 

CM de Évora   2 a 4 

CM de Leiria   1 

CM de Loures  2 a 4 1 

CM do Seixal 1 1 1 

CM de Vila Nova de 

Famalicão 
  Mais de 4 
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3.5. Domínio de línguas 

Aprofundando a questão da formação dos profissionais inseridos no contacto 

internacional, é igualmente importante perceber o domínio dos mesmos ao nível das 

línguas. Com base na Tabela 9 (p. 66), percebe-se que há uma maior predominância de 2 

idiomas estrangeiros por funcionário e não há nenhum Município que tenha na sua 

estrutura organizacional profissionais que dominem mais de 3 idiomas além da língua 

nativa. 

 

Tabela 9 - Número de profissionais que dominam idiomas estrangeiros (Fonte de elaboração 

própria) 

 
1 idioma 

estrangeiro 
2 idiomas 

estrangeiros 
3 idiomas 

estrangeiros 

Mais de 3 
idiomas 

estrangeiros 
CM de Évora  2   

CM de Leiria   3 ou mais  

CM de Loures  1   

CM do Seixal  1   

CM de Vila 

Nova de 

Famalicão 

1 2 1  

 

No que diz respeito a esses idiomas, os Municípios foram inquiridos sobre o nível de 

formação linguística dos profissionais (na sua maioria) em relação ao Inglês, ao Espanhol, 

ao Francês, ao Alemão, ao Chinês e a outras línguas que podiam ser apresentadas pelos 

próprios. Deste modo, a Tabela 10 (p. 67) mostra que: no Inglês, no Francês e no Chinês 

predomina o nível intermédio e no Espanhol e no Alemão, o básico. O nível avançado é 

apresentado por VN de Famalicão para o Inglês e o Francês, assim como no Inglês para a 

CM de Évora. No entanto, tal resultado mostra um desacordo com a ideia defendida por 

Mariano dos Santos & Pilatti (2011) no que respeita o domínio fluente dos idiomas, algo 

que não se verifica na maioria dos Municípios. 
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Tabela 10 - Idiomas dominados e nível de proficiência respetivo dos profissionais (Fonte de 

elaboração própria) 

 Inglês Espanhol Francês Alemão Chinês Outro 
CM de 

Évora 

Nível 

intermédio 
 

Nível 

intermédio 
   

CM de 

Leiria 

Nível 

avançado 

Nível 

básico 

Nível 

intermédio 

Nível 

básico 
  

CM de 

Loures 

Nível 

intermédio 
 

Nível 

intermédio 
   

CM do 

Seixal 

Nível 

intermédio 

Nível 

básico 

Nível 

básico 
   

CM de Vila 

Nova de 

Famalicão 

Nível 

avançado 

Nível 

intermédio 

Nível 

avançado 
 

Nível 

intermédio 
 

 

3.6. Línguas universais 

Com foco nesta temática, as Autarquias foram questionadas sobre a ideia de o Inglês 

ser a língua universal e há unanimidade sobre a ideia de que o uso deste idioma permite a 

comunicação entre a maioria dos agentes (vd. infra. Anexo III, CG: 82-83; Anexo VI, PD: 

134-135; Anexo VII, PS: 109). No entanto, e de acordo com Guerra (2008), vários 

Municípios consideram que apenas essa língua universal já não é suficiente. Segundo 

Sílvia Carreira, da CM de Leiria, são o Inglês e o Francês que permitem melhor 

comunicação (vd. infra. Anexo IV, SC: 104) e Helena Palacino do Seixal acrescenta a estes 

o Espanhol (vd. infra. Anexo V, HP: 233). O Município de Vila Nova de Famalicão concorda 

com estes últimos e revela mesmo existir uma adaptação à língua da cidade com que se 

comunica tratando-se do Inglês, do Espanhol ou do Francês (vd. infra. Anexo VI, PD: 103-

104).  

Ao mesmo tempo, as inquiridas indicam que também são estas últimas línguas que 

revelam uma maior resistência ao uso do Inglês, daí esta necessidade de conhecimento 

de outros idiomas. Atualmente, Paula Dourado considera que, da parte dos Franceses, 

essa resistência começa a diminuir (vd. infra. Anexo VI, PD: 143-144) e Paula Santos, da 

CM de Évora, reitera esta opinião defendendo que a mesma diminui quanto mais o número 

de novos os agentes com que se comunica (vd. infra. Anexo VII, PS: 136-140). Em relação 

ao Espanhóis, esta resiliência ao uso do Inglês é apontada pelo Município do Seixal com 
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o exemplo da zona da Corunha (vd. infra. Anexo V, HP: 243-244) e pelo Município de 

Évora, sendo que Paula Santos esclarece que “onde eles [os Espanhóis] participam tem 

de haver o Espanhol como língua, porque se não, não participam” (vd. infra. Anexo VII, PS: 

121-122). Ainda assim, em Vila Nova de Famalicão, no que diz respeito a materiais para 

eventos com vários países, a Autarquia opta por utilizar o Inglês como universal (vd. infra. 

Anexo VI, PD: 109; PD: 134-135). Em oposição, Paula Santos, da CM de Évora, confessa 

que, dentro do respetivo órgão municipal, o Francês é o idioma que prevalece face ao 

Inglês, uma vez que a primeira foi a língua de formação dos profissionais da Autarquia, (vd. 

infra. Anexo VII, PS: 22-23) e Cátia Garcia, da CM de Loures expõe a necessidade de falar 

exclusivamente em Francês com os agentes da Guiné-Bissau (vd. infra. Anexo III, CG: 95-

96). 

 

3.7. Tradução 

Sílvia Carreira, na sua perceção, considera que da parte dos Municípios há uma 

vontade para facilitar a comunicação de modo geral, pelo que aqueles cujos funcionários 

não dominam o Inglês têm na sua equipa um profissional exclusivo para tratar dessa 

tradução – do Inglês, utilizado pela maioria dos agentes, para a língua em que se integram 

(vd. infra. Anexo IV, SC: 139-142). Assim, no campo da tradução, surgem associados 

países como o Japão, a China e a Rússia. Para comunicar com o primeiro, a CM de Leiria 

recorre a pessoas externas: uma Japonesa residente em Coimbra chamada 

exclusivamente para agilizar a relação entre a Autarquia e o Japão (vd. infra. Anexo IV, 

SC: 62-65), e um contacto com uma Portuguesa residente em Tokushima, que utiliza como 

intérprete para essa cidade em específico (vd. infra. Anexo IV, SC: 126-127); já Évora, 

quando recebe delegações Japonesas, esclarece que estas vêm acompanhadas de 

tradutores próprios (vd. infra. Anexo VII, PS: 224-226). Em relação à China, o Município 

em questão utiliza o Inglês (vd. infra. Anexo IV, SC: 129-130), no entanto, Paula Dourado 

revela que há um membro do órgão municipal de Famalicão fluente em Mandarim e, 

portanto, neste Município, utilizam-no como meio de comunicação (vd. infra. Anexo VI, PD: 

118). O último país de destaque neste domínio foi a Rússia, apresentado pelo Município 

de Évora, e segundo Paula Santos existe uma pessoa de origem Russa que exerce 

funções na Autarquia e que é requisitada sempre que haja visitas cujas delegações não 

falam Inglês (vd. infra. Anexo VII, PS: 60-63). 

 



 69 

3.8. Apropriação de línguas 

Sumarizando a questão linguística e tendo por base os critérios de Ferro & Ribeiro 

(2017), verifica-se que, no âmbito das Câmaras Municipais apresentadas neste estudo, 

aplica-se a estratégia da língua mãe na relação das mesmas com os PALOP; verifica-se 

também que a intercomunicação foi apresentada apenas por Évora no contacto com 

cidades de Espanha, uma vez que Paula Santos revelou que, de ambas as partes, é 

frequente o uso da língua-mãe devido à semelhança entre o Português e o Espanhol (vd. 

infra. Anexo VII, PS: 126-127); nota-se ainda que a escolha de uma das duas línguas 

manifesta-se, como já referido anteriormente, na utilização do Francês no contacto com 

cidades Francesas; ainda assim, nota-se um privilégio da apropriação de uma língua 

estrangeira – o Inglês – para com a maioria dos países em contacto (na maior parte dos 

países Europeus, os países Nórdicos, a Palestina, a Turquia, a Rússia, o Japão e a China). 

Neste domínio, Helena Palacino aproveita para manifestar a sua opinião pessoal, 

defendendo que devia existir uma maior resistência da nossa parte para não abdicarmos 

do Português com a facilidade com que o fazemos (vd. infra. Anexo V, HP: 256-260). 

Segundo a mesma fonte, “as traduções existem exatamente para que se façam e a língua 

é um elemento importante da afirmação nacional” (vd. infra. Anexo V, HP: 260-262). Numa 

outra perspetiva, Paula Santos, agente do Município de Évora, enaltece que o 

conhecimento de línguas além do Inglês por parte dos agentes em contacto é fulcral para 

um bom relacionamento entre os vários países, porque o domínio da língua-mãe dos 

profissionais com que se comunica, facilita o diálogo entre ambos (vd. infra. Anexo VII, PS: 

324-327). 

 

3.9. Modos de comunicação 

No que compreende os meios de comunicação, os e-mails são o método mais 

generalizado, uma vez que se constituem como um recurso rápido e institucional, portanto, 

apropriado a estas relações. No entanto, e como consequência da pandemia que vivemos 

este ano, os Municípios adotaram as videochamadas como um novo modo de ligação. 

Segundo a CM de Leiria, é um meio facilitador (vd. infra. Anexo IV, SC: 43). O Município 

de Vila Nova de Famalicão, por sua vez, considera que veio tornar as relações mais 

informais e aproximar as pessoas (vd. infra. Anexo VI, PD: 203-206), ainda que defenda 

que não podem substituir o contacto físico que permite uma convivência com um contexto 

– nomeadamente, culturas e modos de estar (vd. infra. Anexo VI, PD: 186-188). Sílvia 

Carreira acrescenta também que um contacto presencial traduz-se numa relação de 
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confiança maior, algo crucial para a área dos negócios (vd. infra. Anexo V, SC: 244-246). 

Meios como o Whatsapp, o Wechat e o Messenger foram apresentados pelos Municípios 

de Leiria (vd. infra. Anexo IV, SC: 175-176), do Seixal (vd. infra. Anexo V, HP: 268-269) e 

de Évora (vd. infra. Anexo VII, PS: 180-181), considerando que são meios mais informais 

e, por isso, utilizados com cidades onde já há uma relação mais pessoal estabelecida, 

nomeadamente as geminações (vd. infra. Anexo V, HP: 268-269).  

Neste caso, apresentam-se como exceções os países do Oriente, que utilizam estes 

meios muito frequentemente, não sendo significativo de uma relação pessoal, apenas de 

um modo de estar (vd. infra. Anexo IV, SC: 183-185). As visitas in loco são também 

referidas, no entanto, acontecem com menor frequência, quer devido às distâncias, aos 

custos, à escassez de tempo e à logística que implicam. Ainda assim, Sílvia Carreira 

valoriza as mesmas, no sentido em que considera essencial haver um envolvimento da 

comunidade de forma a que se conquistem benefícios noutros competências além da 

económica, nomeadamente os contactos com outras culturas e outros modos de pensar 

(vd. infra. Anexo IV, SC: 219-223). 

 

3.10. Culturas em contacto e adaptações culturais 

Seguindo agora para o domínio cultural, no que diz respeito às dimensões culturais 

referidas por Hofstede (2011), não é possível a sua aplicação aos órgãos municipais em 

análise, uma vez que, mesmo verificando-se um departamento exclusivo para a dinâmica 

internacional, na sua maioria, o contacto efetivo com o exterior é da responsabilidade de 

um só elemento. Devido ao número reduzido de elementos da equipa, não há uma 

perceção de diferenciação nas dimensões culturais. No entanto, relativamente à perspetiva 

de Parsons & Shils exposta por Hostede (2011), encontram-se presentes no modo de 

atuação dos Municípios as variáveis da ação humana, nomeadamente o particularismo, a 

orientação coletiva e a difusão. Como menciona Sílvia Carreira (CM Leiria) “temos de ter 

sempre em conta as questões culturais e os modos de estar dos outros. Isso temos sempre 

que fazer” (vd. infra. Anexo IV, SC: 259-262). Paula Dourado, da CM de Vila Nova de 

Famalicão acrescenta que “antes de os recebermos [outras delegações] temos vários 

contactos com eles e também nos vamos apercebendo das características, e da forma 

como devemos atuar” (vd. infra. Anexo VI, PD: 163-165), e, nesta temática, a técnica 

acrescenta ainda que, mesmo dentro dos países, existem diferenças culturais e as mesmas 

devem ser tidas em consideração (vd. infra. Anexo VI, PD: 158-160). De acordo com Paula 

Dourado, “o segredo” é prestar atenção aos comportamentos dos outros e ajustar os 
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mesmos, progressivamente (vd. infra. Anexo VI, PD: 165-168). No Município de Évora, 

existe inclusivamente um auxílio por parte da secção do Protocolo no sentido de preparar 

os intervenientes para a chegada dos visitantes estrangeiros (vd. infra. Anexo VII, PS: 217-

221). 

Relativamente aos exemplos de adaptações culturais, Leiria apresenta a 

necessidade de criação de uma relação de confiança presencial com os países do Oriente 

(vd. infra. Anexo IV, SC: 235), sendo que, com o Japão e a China, em particular, denota 

um formalismo estrito associado (vd. infra. Anexo IV, SC: 265-267; 272-275) e com este 

último, a nível protocolar, é crucial a organização dos espaços e a utilização de intérpretes. 

Por oposição, o Município menciona as cidades Europeias enquanto atores que exigem 

menor adaptação (vd. infra. Anexo IV, SC: 288-290). Outro exemplo referido pela 

representante da CM de Leiria foi o Irão, país que carece de uma apropriação alimentar 

para a sua receção e em que é necessária uma atenção especial relativamente ao 

comportamento das mulheres, mesmo quando o contacto acontece em Portugal (vd. infra. 

Anexo IV, SC: 275-289). O Município do Seixal, quando questionado sobre o mesmo 

tópico, referiu que no contacto com os PALOP, maioritariamente ao nível de geminações 

– área de responsabilidade de Helena Palacino –, não se verifica esta necessidade (vd. 

infra. Anexo V, HP: 392-396). O mesmo se conclui da entrevista com a técnica da CM de 

Loures, Cátia Garcia (vd. infra. Anexo III, CG: 39-41). Paula Dourado, como porta-voz da 

CM de Vila Nova de Famalicão, acrescentou apenas que há uma diferenciação 

relativamente à proximidade dos contactos consoante a cultura em questão e sublinhou a 

necessidade desta adaptação, de modo geral, a cada um dos agentes estrangeiros, não 

mencionando nenhum exemplo específico (vd. infra. Anexo VI, PD: 155-157). A Autarquia 

de Évora, por sua vez, fez referência às diferenças em relação aos horários de alimentação 

revelando que já houve necessidade de alterar programas e adaptar reuniões para 

respeitar esses hábitos (vd. infra. Anexo VII, PS: 235-240).  

Feita esta análise, e de acordo com Finnardi & Guimarães (2018), compreende-se 

que existe da parte destes Municípios um processo de aculturação através da integração 

da cultura do interlocutor, uma vez que se confirma um esforço pelo respeito dos valores 

culturais de cada cidade com a qual se estabelece uma relação. E, na mesma medida, 

verifica-se uma situation of consent (Anufrieva et. al., 2018) tendo em conta os modos de 

cooperação apresentados por Anufrieva et. al. (2018), que tem por base uma relação de 

colaboração e cooperação em que se resguardam os valores nacionais dos intervenientes. 
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3.11. Desafios e barreiras nas relações internacionais 

No seguimento das barreiras percecionadas pelas Autarquias na relação 

internacional, as mesmas não estão tão presentes num domínio linguístico ou cultural, mas 

antes a nível de logística e acompanhamento das ligações. Assim, Cátia Garcia, 

representante do Município de Loures, aponta como dificuldades: a carência de 

manutenção dos equipamentos enviados pelo mesmo para as geminações, que afeta a 

continuidade dos projetos (vd. infra. Anexo III, CG: 15-16; CG: 34-36); assim como a 

instabilidade política associada às cidades com as quais se relacionam (vd. infra. Anexo 

III, CG: 45-48; CG: 51-52; CG: 166-167); as próprias ligações telefónicas ou por e-mail, 

devido à baixa qualidade de rede, também dificultam a comunicação (vd. infra. Anexo III, 

CG: 36-44); e uma outra realidade apontada pela técnica é o facto de nem sempre esta 

relação internacional ser uma prioridade e, por isso, não se investir tanto quanto seria 

necessário (vd. infra. Anexo III, CG: 73-74). Já a CM de Leiria, segundo a responsável 

Sílvia Carreira, considera como barreira o facto de nem sempre existir um domínio fluente 

de uma língua estrangeira, o que, em consequência, vai dificultar uma resposta direta e, 

portanto, implica um maior atraso nas comunicações (vd. infra. Anexo IV, SC: 154-156; SC: 

159-160). No entanto, a mesma fonte reitera que é pouco frequente existir um acordo 

negado devido a barreiras linguísticas ou culturais uma vez que, no entender de Sílvia 

Carreira, quando há um contacto para se iniciar uma cooperação é porque já existe um 

interesse comum aos envolvidos (vd. infra. Anexo IV, SC: 296-298).  

O Município do Seixal, por sua vez, considera que a dificuldade, que também pode 

ser entendida como um desafio, é o confronto com muitas necessidades, às quais não é 

possível dar resposta a todas (vd. infra. Anexo V, HP: 130-131; HP: 137-141). No domínio 

das geminações, e numa tentativa de estabelecer um paralelismo com a barreira 

apresentada pelo Município de Loures no que diz respeito à instabilidade política, Helena 

Palacino reconhece que as mudanças governamentais podem ser uma dificuldade, no 

entanto, ainda não foram sentidas pela Autarquia (vd. infra. Anexo V, HP: 173-182). Numa 

outra perspetiva, Paula Dourado considera que o maior desafio – não constituindo uma 

dificuldade na sua perceção – será procurar a melhor área de atuação, de modo a que se 

verifique uma situação de win-win com os envolvidos na cooperação (vd. infra. Anexo VI, 

PD: 55-58). Nesta área, a técnica enaltece que a experiência profissional dos agentes, 

nomeadamente a sua própria, pode constituir, e constitui efetivamente, uma vantagem nas 

relações de cooperação (vd. infra. Anexo VI, PD: 48-51). Quando questionada sobre as 

barreiras linguísticas ou culturais especificamente, Paula Dourado considera que, a partir 

do momento em que é possível uma adaptação e um ajuste de comportamentos, estes não 
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constituem uma dificuldade na relação internacional (vd. infra. Anexo VI, PD: 172-173). Por 

fim, a CM de Évora aponta como barreira o facto de nem sempre existir na estrutura 

orgânica dos Municípios um serviço especializado de relações externas, o que dificulta o 

acompanhamento dos projetos (vd. infra. Anexo VII, PS: 93-94) assim como reconhece 

que a formação em línguas é importante para um contacto mais eficaz e que as questões 

protocolares são indispensáveis para adaptação de comportamentos nos momentos 

presenciais (vd. infra. Anexo VII, PS: 331-332). 

 

3.12. Formação cultural e linguística 

De modo a dar resposta a estas necessidades, os Municípios foram questionados 

acerca da formação cultural e linguística que promovem junto dos seus funcionários. 

Assim, na Tabela 11 (p. 74) infra, observa-se que apenas a CM de Loures e a CM de Vila 

Nova de Famalicão promovem a formação linguística dentro do enquadramento municipal, 

no entanto, não se verifica qualquer género de aposta na formação cultural. Quando 

questionada sobre esta temática, Cátia Garcia (representante da CM de Loures) 

esclareceu ainda que, apesar do Município oferecer formação linguística, a técnica não 

considera ser vantajoso para si, devido ao número reduzido de horas associado às 

mesmas (vd. infra. Anexo III, CG: 195-196).  

Com uma outra perspetiva sobre o desempenho do Município, Vila Nova de 

Famalicão aposta na formação linguística e até na internacional. Segundo as palavras da 

porta-voz Paula Dourado, a Autarquia entende que “a internacionalização é um domínio 

que é transversal a todas as atividades do Município” (vd. infra. Anexo VI, PD: 222-225). 

No que diz respeito à formação em línguas, em específico, quando Famalicão iniciou a 

nova agenda para a Diplomacia Urbana em 2018, uma das preocupações foi avaliar 

diagnosticamente as competências linguísticas dos seus funcionários e desenvolveu 

posteriormente uma formação em três grupos de Inglês – básico, intermédio e elevado – 

que teve duração de 1 ano (vd. infra. Anexo VI, PD: 238-244). De momento, o Município 

está a realizar um novo diagnóstico para perceber se será necessária uma nova aposta de 

formação linguística no futuro (vd. infra. Anexo VI, PD: 251-254). 
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Tabela 11 - Formação cultural e/ou linguística promovida pelo Município (Fonte de elaboração 

própria) 

 
Promove a 

formação cultural 

Promove a 
formação 
linguística 

Não promove a 
formação cultural 
e/ou linguística 

CM de Évora   X 

CM de Leiria   X 

CM de Loures  X  

CM do Seixal   X 

CM de Vila Nova de 

Famalicão 
 X  

 

No que diz respeito à CM de Évora, de Leiria e do Seixal, estas não oferecem 

formação em nenhum dos dois níveis (cf. Tabela 11). Sílvia Carreira, porta-voz do 

Município do Seixal, no entanto, reitera que há abertura para que se façam propostas da 

parte dos funcionários e, se estas se verificarem vantajosas para o trabalho a desenvolver 

no Município, não será descartada a hipótese de ser financiada pelo mesmo (vd. infra. 

Anexo IV, SC: 305-309). Helena Palacino e Paula Santos, responsáveis nos Municípios do 

Seixal e de Évora, respetivamente, acrescentam que os respetivos órgãos municipais 

efetivamente oferecem formação aos seus colaboradores, mas nenhuma no âmbito das 

línguas ou da cultura. 

 

3.13. Gratificação de profissionais qualificados 

Finalmente, em relação à noção de gratificação dos profissionais em proporção aos 

níveis de formação defendida por Guerra, o mesmo não se verifica em nenhum dos 

Municípios, já que os seus colaboradores são funcionários públicos e, por isso, têm um 

ordenado fixo. No entanto, a CM de Loures considera que antigamente se investia na 

formação como forma de incentivo para os colaboradores, algo que hoje em dia não 

acontece (vd. infra. Anexo III, CG: 191-192); já o Município do Seixal vê essa formação 

interna, atualmente, como benefício para os colaboradores (vd. infra. Anexo V, HP: 407-

408) assim como a CM de Vila Nova de Famalicão (vd. infra. Anexo VI, PD: 278-283). 
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Capítulo IV 

Discussão e síntese dos resultados 

Tendo em consideração os resultados obtidos neste estudo, verifica-se que as 

Autarquias em análise, nomeadamente as Câmaras Municipais de Évora, de Leiria, de 

Loures, do Seixal e de Vila Nova de Famalicão, compreendem a importância de marcar 

presença num mundo globalizado e proceder também elas a uma expansão além-fronteiras 

como meio de vantagem competitiva. Quer seja através da atuação turística ou da atuação 

política – entenda-se: por geminações, acordos de cooperação e cooperações em rede –, 

os Municípios, nos dias de hoje, têm também eles, mais do que local, uma presença global.  

Considerando como referência a conduta de uma empresa a nível internacional, é 

também possível estabelecer um paralelismo entre a mesma e o comportamento 

internacional das Câmaras Municipais, ainda que estas últimas tenham uma oferta mais 

direcionada para serviços e não tanto produtos, como as primeiras. Em relação à 

diferenciação da população residente, de notar apenas o facto de que, apesar de Loures 

ser o Município com maior número de habitantes é, ao mesmo tempo, a cidade cuja 

presença internacional está mais focada nas cidades de Língua Oficial Portuguesa e em 

geminações, não manifestando muito contacto com línguas estrangeiras. Os outros quatro 

Municípios em análise, apesar da diferença do número populacional, demonstram um 

modo de atuação internacional muito semelhante, quer através de geminações, quer 

também das cooperações em rede. 

No que compreende os desafios da relação internacional do ponto de vista municipal, 

constata-se que existe uma maior presença de desafios linguísticos e de problemas de 

formação, do que propriamente a nível cultural. Assim, há uma perceção de que o domínio 

das línguas é crucial para ser possível estabelecerem-se relações com outros países, 

notando que o Inglês, ainda que possa atuar como idioma facilitador para muitas 

comunicações, não chegará para uma relação eficaz com todas. Consoante os motivos 

apontados pelos Municípios, podemos considerar que: 

× Há uma resistência ao uso do Inglês por parte de algumas comunidades, o 

que obriga ao recurso a uma outra língua;  

× Nem todos os agentes com que se comunica têm uma predisposição para 

aprender línguas e, por isso, mesmo que tenham formação, não conseguem 

interagir da mesma forma quando usam uma língua que não a sua nativa, o 

que vai dificultar a eficácia da comunicação;  
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× Saber aplicar a língua-mãe do país com que se comunica pode significar 

vantagem na medida em que é possível a comunicação direta com os 

intervenientes, portanto, permitirá um diálogo mais rápido do que por meio 

de tradutores ou intérpretes.  

Deste modo, as Autarquias defendem que, para além do domínio fluente do Inglês, 

línguas como o Espanhol e o Francês também são, atualmente, um idioma universal e nos 

quais importa investir. Ao nível do Japonês e do Mandarim, reconhecendo que serão 

línguas mais difíceis de aprender por serem muito diferentes do Português, os Municípios 

compreendem que pessoas que falem estas línguas merecerão destaque, seja para 

integrar a equipa, seja para servirem de intérpretes ou tradutores exclusivos do Município. 

Ao nível dos meios de comunicação, entende-se que a pandemia vivida ao longo 

deste ano trouxe, como consequência, um novo meio de comunicação que foram as 

videochamadas, algo que, até à data, não seria um recurso muito utilizado. Estas, de 

acordo com as Autarquias permitiram aproximar os agentes em contacto e constituem 

agora um meio imprescindível, muito mais rápido e até facilitador, ainda que, no que diz 

respeito à dinâmica institucional, o e-mail seja o meio de eleição devido à necessidade de 

oficialização dos documentos e dos acordos. 

Relativamente aos desafios culturais, estes não são entendidos como barreiras ou 

dificuldades, mas, como referido anteriormente, como desafios. No modo de atuação dos 

Municípios, as diferenças culturais são analisadas e, por conseguinte, existe uma 

adaptação de modo a respeitar todos os integrantes das cooperações no que diz respeito 

aos seus valores, hábitos e crenças. Assim, há efetivamente a perceção de que os modos 

de estar devem ser adaptados consoante a cidade com que se comunica e relaciona. No 

entanto, este domínio não interfere, em princípio, com a concretização de acordos entre 

comunidades. Ao invés, os Municípios denotam a importância da presença física e do 

contacto cara-a-cara com os agentes estrangeiros, de modo a que seja possível um melhor 

entender das outras culturas. 

Analisando a questão da formação, neste tópico, considero importante existir uma 

associação com a gratificação dos profissionais, já que sendo os colaboradores municipais 

funcionários públicos, e na impossibilidade de haver um ajuste de salário a cada um tendo 

em conta as suas qualificações, então a oferta, da parte do Município, de formações e 

ações de desenvolvimento profissional devia ser indispensável. No entanto, e ainda que a 

maioria das Autarquias em estudo ofereçam formação aos seus funcionários, a nível 

linguístico, denota-se um certo défice. No mundo globalizado em que vivemos e com a 
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presença internacional manifestada por estes Municípios, julgo que este é um tópico que 

necessita de maior valorização por parte dos mesmos. Aliado a isto, o facto de não se 

verificar, de todo, a promoção de formação cultural, constitui um motivo de alerta para este 

estudo. Ainda que existam, em alguns Municípios, equipas responsáveis pelo Protocolo 

que têm como função a análise de culturas e de modos de estar, sabemos que uma cultura 

vai muito além dos comportamentos visíveis. Uma cultura é um conjunto de valores 

intrínsecos, de crenças, de valores, de hábitos e de comportamentos, que carece de toda 

uma investigação muito além do contacto com agentes durante uma conferência ou uma 

visita institucional. Julgo que o facto de as Autarquias não identificarem as adaptações 

culturais como dificuldades manifesta a falta de reconhecimento da complexidade das 

mesmas e, por isso, considero importante uma reavaliação das formações oferecidas pelos 

Municípios. 

Conclui-se então que, na dinâmica municipal, é importante existirem profissionais 

qualificados nomeadamente ao nível de formação linguística, sendo que só a fluência em 

Inglês não permitirá acompanhar de forma tão eficaz as relações internacionais, pelo que 

são necessárias equipas plurilingues. Do mesmo modo, sublinho a importância da 

valorização da formação cultural por parte dos Municípios, uma vez que se nota um défice 

ao nível da cultura. Assim, além de plurilingues, as equipas que atuam na dinâmica 

internacional, devem ter também conhecimento da multiculturalidade e estar familiarizados 

com os modos de estar dos agentes estrangeiros com os quais se relacionam. A relação 

de confiança que se procura atingir nestas cooperações será tanto mais eficaz quanto mais 

próximos os agentes nela envolvidos, seja através da língua, seja pelo respeito dos valores 

culturais. 
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Conclusão 

Chegada ao fim desta investigação, julgo que será altura para uma breve conclusão 

e também para apresentar algumas perspetivas. Primeiramente, para evidenciar a 

importância do contacto internacional e da consequente globalização dos Municípios, mas 

também das organizações em geral. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia e a fluidez 

da comunicação, torna-se cada vez mais imperativo investir numa presença além-

fronteiras. Neste sentido, as Autarquias, que também elas são modelos empresariais, não 

podem descurar esta dinâmica e cingirem-se à sua localização geográfica.  

Consequentemente, torna-se cada vez mais essencial a aposta em profissionais 

qualificados e, sobretudo, profissionais com um mindset global, que entendam os 

potenciais de uma perspetiva empresarial internacional, que estejam dispostos a 

desenvolvê-la e a arriscar com novos parceiros, seja através de iniciativa própria ou em 

resposta a agentes estrangeiros. Tal dinâmica não subsistirá também sem fluência de 

idiomas. Ainda que existam tradutores e intérpretes, a qualificação própria do indivíduo em 

contacto e respetiva capacidade de dominar idiomas é um fator distintivo e fulcral para 

fortalecer as relações pessoais. Estas, por sua vez, podem fornecer uma conexão base de 

confiança com o parceiro, de modo a ser possível desenrolar-se um acordo profissional 

mais forte a longo-prazo. 

Por outro lado, entende-se também que a noção do Inglês como língua universal já 

se encontra parcialmente desatualizada, pelo menos na área institucional aqui investigada. 

Ainda que este idioma seja facilitador em contactos interlinguísticos, línguas como o 

Espanhol, o Francês, o Japonês e o Mandarim estão em crescimento e carecem de cada 

vez mais falantes, sendo que, no mundo empresarial, podem constituir um fator benéfico e 

de distinção positiva para a colaboração com países que utilizem estes idiomas.  

Por fim, e não descurando a importância de os próprios indivíduos investirem nas 

suas qualificações, as organizações também desempenham um papel essencial na 

formação dos seus profissionais. Deste modo, as organizações aqui investigadas devem 

potenciar e oferecer formações internas, tanto linguísticas como culturais, no sentido de 

aproximarem os seus profissionais a agentes de outros países, línguas e culturas. Quanto 

mais próximo do outro, maior a facilidade em se estabelecer uma relação pessoal, maior o 

entendimento mútuo e, consequentemente, melhor o desempenho institucional. Entenda-

se então que o investimento na qualificação de profissionais pode constituir fonte de lucro 

para a organização. 
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No que diz respeito às limitações deste estudo, note-se, de novo, o facto de não ter 

sido possível dialogar com tantos Municípios quantos os que se pretendia inicialmente, de 

forma a poder garantir  uma análise mais alargada do comportamento dos mesmos em 

Portugal. No entanto, e apesar desta condicionante, considero que as cinco Câmaras 

Municipais em observação constituem boas ilustrações do objeto de estudo, pois 

mostraram tanto diversidade na organização – nomeadamente ao nível da existência ou 

ausência de departamentos de relações internacionais – como constância nos 

procedimentos,  tendo sido possível, assim,  identificar traços gerais (por exemplo, a 

questão relacionada com os idiomas dominados pelos profissionais comuns aos cinco 

Municípios: Inglês e Francês), o que tornou possível a identificação de metas e desafios 

recorrentes na descrição dos municípios. 

Para pesquisas futuras, e tendo em conta os ensinamentos deste estudo, considero 

que seria interessante analisar o modo como o vírus Covid-19 veio afetar estas relações 

no panorama internacional. Uma vez que, dentro do nosso próprio país, foi uma pandemia 

que trouxe muitas restrições e careceu de muitas adaptações ao nível das dinâmicas 

empresariais, então seria vantajoso perceber de que modo afetou a atuação internacional; 

quais as adaptações realizadas a nível de contacto com o exterior; perceber se as relações 

se tornaram mais distantes – porque  houve efetivamente outros assuntos mais importantes 

para ter em atenção – ou se permitiu uma aproximação dos agentes; e se os desafios 

linguísticos e culturais se expandiram, ou se, de alguma forma, se desvaneceram devido 

ao contacto distanciado. 
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Anexos 
 
 
 

Anexo I 

 

Guião questionário online 

 

 

Questionário | A internacionalização do Município 

Introdução: 

Este questionário foi desenvolvido no âmbito da dissertação "Internacionalização dos 

Municípios: Desafios da Comunicação e da Relação Intercultural" inserida no Mestrado de 

Línguas e Relações Empresariais do Departamento de Línguas e Culturas da Universidade 

de Aveiro.  

O presente questionário tem como propósito concreto analisar o modo de atuação dos 

Municípios no panorama internacional, com foco nas suas relações interculturais e 

interlinguísticas e na política de comunicação. Estes dados terão uma base meramente 

estatística na apresentação de resultados. 

A resposta ao questionário prevê uma duração de 5 minutos. 

 

1.Endereço de e-mail (inserir) 

 

2.Nome do Município: 

(Selecionar da caixa de hipóteses de acordo com os Municípios que responderam ao e-

mail) 

 

3.O Município tem presença internacional? 

O Município relaciona-se com agentes estrangeiros, seja através do turismo, do comércio 

ou da política. 
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× Sim. 

× Não. (Será direcionado para o fim do questionário) 

 

 

Quadro geral: 

A Internacionalização do Município 

 

4.A relação internacional atual compreende: (várias opções de escolha) 

× Ações turísticas 

× Ações políticas (ex.: parcerias para desenvolvimento económico ou territorial, 

conferências políticas) 

× Ações comerciais (ex.: exportação e/ou importação de bens ou serviços) 

 

5.Associe o início da implementação de relações internacionais a um dos períodos 
seguintes: (Uma opção apenas) 

(Compreende os contactos turísticos, políticos ou comerciais.) 

× Antes de 1990 

× 1991-2000 

× 2001-2010 

× 2011-2020 

 

6.O início da relação internacional foi uma iniciativa do Município ou do agente 
estrangeiro? (Uma opção apenas) 

× Iniciativa do Município. 

× Iniciativa do agente estrangeiro. 

 

7.Quais as motivações para a implementação de relações internacionais? (Várias 

opções de escolha) 

× Endógenas: necessidade de crescimento dos mercados; aproveitamento da 

capacidade produtiva; exploração de competências e tecnologias 
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× Exógenas: limitações do mercado doméstico; perceção de dinamismo dos 

mercados externos 

× Relacionais: resposta a Municípios concorrentes; abordagens por empresas 

estrangeiras 

× Acesso a recursos superiores: apoios governamentais do país de acolhimento ou 

do país de origem 

 

Componente orgânica: 

Departamento de Relações Internacionais 

 

8.O Município tem um departamento / serviço exclusivo de relações internacionais 
ou semelhante? (Uma opção apenas) 

(Só se consideram departamentos semelhantes aqueles cujo objetivo é exclusivamente a 

comunicação com agentes estrangeiros (px., Departamento de Marketing não é 

considerado um departamento semelhante.) 

× Tem departamento exclusivo de relações internacionais ou semelhante. 

× Este departamento está inserido num outro departamento. 

× As relações internacionais não têm departamento associado. 

 

9.Se o seu município tem departamento de relações internacionais ou semelhante, o 
mesmo é composto por quantas pessoas? (Uma opção apenas) 

× 1-3 

× 4-6 

× 7-9 

× Mais de 9 

 

10.Se está inserido num outro departamento ou não tem departamento associado, 
quantas pessoas são responsáveis pelo contacto com agentes estrangeiros, caso 
exista? (Uma opção apenas) 

× 1 

× De 2 a 4 
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× Mais de 4 

 

Recursos humanos 

Profissionais das relações internacionais 

 

11.Relativamente aos profissionais responsáveis pelo contacto com agentes 
internacionais, quais as suas habilitações? 

(Para cada profissional, deve ser considerada apenas uma opção. Pelo que conta o seu 

nível de escolaridade mais elevado.) (Para cada linha, deve ser escolhida uma opção) 

 
Não 

aplicável. 
1 De 2 a 4 Mais de 4 

Habilitações 
básicas 

X X X X 

Habilitações 
secundárias 

X X X X 

Habilitações 
superiores 

X X X X 

 

 

12. Indique o número de profissionais que falam idiomas estrangeiros (além da 
língua nativa). (Para cada linha, deve ser escolhida uma opção) 

 
 

Não 
aplicável. 

1 2 3 ou mais 

Falam apenas 1 
idioma estrangeiro. 

X X X X 

Falam 2 idiomas 
estrangeiros. 

X X X X 

Falam 3 idiomas 
estrangeiro 

X X X X 

Falam mais de 3 
idiomas 

estrangeiros. 
X X X X 
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13. Identifique esses idiomas (além da língua nativa) (Para cada linha, deve ser 

escolhida uma opção) 
 Sim Não 

Inglês X X 

Espanhol X X 

Francês X X 

Alemão X X 

Chinês X X 

Outro X X 

 

14.Identifique o nível médio de proficiência dos profissionais nos idiomas referidos 
anteriormente: (Para cada linha, deve ser escolhida uma opção) 

 Não aplicável Nível básico 
Nível 

intermédio 
Nível 

avançado 
Inglês X X X X 

Espanhol X X X X 

Francês X X X X 

Alemão X X X X 

Chinês X X X X 

 

 

15.O Município promove a formação linguística e cultural dos seus funcionários? 
(Uma opção apenas) 

× Sim. 
× Não. (Será direcionado para o fim do questionário) 

 

16.Através de que meios? (Várias opções de escolha) 

× Fornece formação linguística aos funcionários (aulas, cursos…) 

× Fornece formação cultural aos funcionários (aulas, cursos…) 
× Outros meios: (Resposta curta) 
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Mensagem de confirmação: 

Agradeço a colaboração! Em breve será contactad@ para marcação da entrevista. 
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Anexo II 

Guião da entrevista 

 

Guião Entrevista a Municípios 

1. Relações Internacionais: motivação, modo de expansão, desafios 
1.1. O que são para o município, as relações internacionais? O que representam? 

1.2. Relações internacionais de ordem turística 
1.2.1. Quais os métodos que utilizam para comunicar com eles? (Px., rádio 

local, anúncios televisivos, jornal local, parcerias com as cidades-mãe, 

flyers, redes sociais, newsletters) 

1.2.2. Maiores desafios nessa relação? 

1.2.3. Têm algum tipo de atendimento especializado para eles? (Se sim, 

passar para o ponto do Profissional das RI) 

 

1.3. Relações internacionais de ordem comercial ou política 
1.3.1. Primeiros países com os quais houve contacto: como foi na altura? 

1.3.2. Era um processo ainda desconhecido ou já havia informação? 

1.3.3. Dificuldades sentidas? 

1.3.4. Hoje em dia, dificuldades são as mesmas ou o desafio já é outro? Se é 

outro, em que medida? 

1.3.5. Países com os quais têm acordos? 

1.3.6. Modo de comunicar/negociar: é diferente em função dos países 

interlocutores? Em que medida? 

 

1.4.  Diálogo intercultural nas relações internacionais  
1.4.1. O município contacta com culturas diferentes? Exemplos de 

comportamentos diferentes da nossa cultura. 

1.4.2. Alguma parceria negada devido à barreira cultural? 

1.4.3. Município adapta-se ao parceiro cultural? Exemplos de adaptações. 

1.4.4. Há alguma política intercultural do Município no que compreende as 

relações internacionais? 
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1.4.5. (Em concordância com a resposta dada ao questionário online) Se 

existe um departamento que compreende as relações internacionais, 

qual é? 

 

1.5. Questões linguísticas nas relações internacionais 
1.5.1. “Inglês como língua universal”: verifica-se? 

1.5.2.  Os profissionais dominam algum outro idioma além do inglês, espanhol, 

francês, alemão ou chinês? (Em concordância com o questionário 

online, perceber que outros idiomas são utilizados nos contactos 

internacionais.) 

1.5.3. Há alguma política linguística do Município para as relações 

internacionais? 

1.5.4. Parceiros exigem que se fale a língua deles? Quais? Em que situação? 

1.5.5. Algum acordo negado devido à barreira linguística? 

 

2. Departamento de RI 
2.1.1. Profissionais das RI 

2.1.1.1. Periocidade e frequência dos contactos interculturais e 

interlinguísticos do agente? 
2.1.1.2. Meios de comunicação do agente: telemóvel, e-mails, visitas? 
2.1.1.3. Preferência por contacto escrito ou oral? (Tanto da parte do 

agente como do parceiro) 
2.1.1.4. Maiores desafios do município no contacto cultural e linguístico 

com outros países? 
2.1.1.5. Ordenado: sendo o agente um colaborador da função pública, o 

ordenado está previamente legislado. Ainda assim, há algum tipo 

de remuneração / prémio / gratificação de acordo com o currículo 

e as competências do agente? Se sim, será essa gratificação 

progressiva? 
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Anexo III – Transcrito Entrevista Câmara Municipal de Loures | 18 de novembro 

EO: Simboliza o nome do entrevistador e autor desta mesma tese – Eva Oliveira 

CG: Simboliza o entrevistado, neste caso, Dra. Cátia Garcia 

 

 

EO: A nível de Município, o que é que o Município de Loures entende com as relações 

com outros países? Quais são os objetivos? O que é que beneficia o Município em ter 

esse tipo de mecanismo? 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

CG: O Município de Loures, desde 1990, tem sido muito presente, especialmente a 

nível de geminações. Temos algumas, até tenho aqui... como estou em teletrabalho 

não tenho todos os documentos. Mas nós, ao longo destes anos todos, temos vindo a 

ter boas relações e grandes contributos nesta área. Nós temos neste momento 

geminação com o Diu... é assim, esta fase está assim um bocadinho parada, não é? 

Como é natural. Mas temos com S. Tomé e Príncipe, com o Município de Água Grande; 

com o Município de Maio, que essa é aquela que já tem 25 anos, tem funcionado 

muitíssimo bem, temos feito várias formações na ilha do Maio, tenho resultado 

muitíssimo bem, tem sido uma parceria mesmo muito, muito positiva, quer para um lado 

quer para o outro. Porque quer a nível daquilo que nós deixamos lá, mas também da 

forma como eles também aproveitam aquilo que nós deixamos. Porque muitas vezes 

acontece nós chegarmos aos locais, fazermos as formações e aquilo não ter grande 

seguimento. Mas de facto, esta tem sido, por excelência, a melhor. A que tem 

funcionado mesmo, quase diria, na perfeição. 

 EO: A língua que usam é a nossa, o Português? 

 CG: Sim, sim. 

20 EO: Certo. 

 CG: Temos também com Matola... 

 

 

 

25 

EO: Sim, isso eu vi que estava no vosso site. Aqui o caso era mais para perceber a 

nível das línguas, que é no fundo o meu foco, das barreiras, o modo como as pessoas 

atuam e então neste caso, gostava de saber... não sei se está a par de como é que 

aconteceu em mil novecentos e qualquer coisa, quando isto... 

 CG: Quando começou? 

 EO: Exatamente, quando iniciou... não sei se está a par disso, se me sabe dizer quais 

é que foram, na altura, os desafios ou as barreiras, no fundo, que com as quais se 

depararam? 

30 

 

CG: É assim, a minha ideia sobre isso é: muitas vezes o que acontece nas geminações, 

é que nós ou qualquer Município que dê formações, mesmo ao nível de ajuda, por 
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35 

exemplo, a nível dos circuitos de recolha de resíduos sólidos,... muitas vezes temos 

problemas porque, não é que eles não aprendam ou não queiram utilizar aquilo que 

nós partilhamos, o que acontece muitas vezes é que: por exemplo, fica lá uma máquina 

de, vamos supor, recolha, mas depois eles não têm forma de manutenção. E isto tem 

sido ao longo destes anos todos, os maiores entraves. 

 EO: O maior desafio... 

 

 

40 

 

CG: Sim, porque muitas vezes depois não há continuidade do trabalho. Às vezes torna-

se complicado por esse motivo. A nível de barreiras, linguísticas, nós temos muito com 

os PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa), portanto não temos muito 

essa dificuldade a nível de barreiras linguísticas. Não há muito... 

 

 

 

EO: E ao nível dos modos de agir? Ou seja, a nível de cultura? Não sei, mas por 

exemplo, o Diu, que se calhar, a maneira como reagem ou fazem os negócios, vai ser 

necessário uma maior adaptação? Ou são pessoas fáceis, no fundo? 

45 

 

 

 

CG: Por vezes há a dificuldade de serem regimes políticos que não são muito 

consistentes. Vira e volta, vai, volta, ou caem... há sempre muitas mudanças, o que faz 

com que seja difícil, porque não há uma grande estabilidade política na maior parte 

desses países. 

 EO: Exato... 

50 

 

 

 

 

55 

 

 

CG: Lá está, dai a diferença. Porque a nível de Cabo-Verde, na ilha do Maio, tem-se 

mantido uma estabilidade mais ou menos... mesmo que mude, o conceito continua. Ou 

seja, a ideia de manter a colaboração vai-se mantendo. Muitas vezes nos outros países 

é mais difícil. Porque há golpes de estado, porque caem, porque... há pouco estava-me 

a colocar a questão de qual é a política, do Município, a nível das relações 

internacionais. Eu gostava muito de lhe poder responder a essa pergunta, mas talvez 

não seja a melhor pessoa porque isso tem haver com uma relação de política do 

executivo que, depois, depende também do executivo que está. 

 EO: Mas há algum tipo de regras ou normas que seguem, no fundo? Ou têm abertura 

para ir à procura de novos agentes, para iniciar... 

60 

 

 

 

 

65 

 

CG: Sim, isso temos. A questão aqui é que, de facto, eu estou neste gabinete, nesta 

função desde 2018... exato. Nesse ano tivemos muitas atividades com a ilha do Maio 

porque era a comemoração dos 25 anos da geminação. No início de 2019 fomos lá. E 

depois agora, isto parou um bocadinho, não é... o que nós temos neste momento, que 

acaba por funcionar... para já fazemos parte da Rede Intermunicipal Para a Cooperação 

e Desenvolvimento, RICD, que tem um conjunto de Municípios com que vamos 

trabalhando e temos trabalhado... tem corrido muito bem porque temos feito muitas 



 93 

 

 

 

70 

 

 

 

 

75 

 

 

formações, temos um projeto agora que é o projeto 2030, que tem a ver com os ODS 

(Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, avançados pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas). E cada um desses Municípios está a fazer uma iniciativa... nós 

estamos a preparar a nossa. E temos um projeto a decorrer, que somos preponentes, 

que foi agora assinado o contrato. Portanto vai-se iniciar agora, com a União Europeia. 

Estamos nesta fase, noutros caminhos. Porque temos uma grande experiência também 

como preponentes nas candidaturas e tem corrido muitíssimo bem. Alias, muitas delas 

deram origem a projetos, até mesmo, por exemplo, no Diu... no Diu não, peço desculpa. 

Em Matola e em S. Tomé. Com base nessas candidaturas, depois elas foram o princípio 

de algumas partilhas de experiências com a ilha do Maio. Peço desculpa... sim, também 

com a ilha do Maio. E S. Tomé. 

 EO: Nesse sentido... então, no fundo, os agentes com os quais vocês falam, em 

nenhum deles se aplica uma nova língua? É sempre o Português? 

80 

 

 

CG: Tem sido neste projeto agora do “People and Planet: A common destiny”, esse é 

todo em Inglês, sim. Esse projeto, temos tido vários seminários, várias formações e é 

tudo em Inglês. 

 EO: E é a senhora que está responsável por isso? Ou tem um grupo de pessoas? 

 

85 

 

 

CG: Na Câmara, sim. Na Câmara, nós trabalhamos também, em parceria, nesta 

candidatura, com o Instituto Marquês de Valle Flor. Portanto é uma colaboração, porque 

eles também são parceiros. Nós temos um protocolo com eles. E, portanto, temos sido: 

eu e algumas pessoas do Instituto. Temos estado à frente desse projeto, sim. 

 

 

EO: Ok. Assim, na forma como falam, lá está, com Maio, Diu e assim, é tudo à volta de 

e-mails, chamadas ou vão lá efetivamente? Existe as visitas? Como é que funciona? 

90 CG: Depende. 

 

 

EO: Esquecendo agora esta parte do vírus... em que nós fomos obrigados, no fundo, a 

fazer tudo à distância. Mas antes disto acontecer, como era essa relação? 

 

 

95 

 

CG: De há uns tempos para cá não. Mas houve muitas deslocações a S. Tomé, ao 

Maio... houve sim. Depois há também a troca de e-mails, sim, vamos fazendo. Por 

exemplo, com Guiné-Bissau às vezes acontece, já tem havido a necessidade de 

comunicar com eles em Francês, por exemplo. 

 

 

EO: Mas é uma língua então que também estão à vontade? Ou está, neste caso, à 

vontade com o Francês? 

 CG: Sim, sim, sim. 

100 EO: Ok. Recebeu uma espécie de formação no Francês, ou é algo que sabia? 
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105 

CG: Eu não tenho muito... (risos). Eu sou licenciada em Ciência Política e Relações 

Internacionais. Na altura, o curso não tinha, e acho que ainda não tem na sua 

componente letiva, o Francês e o Inglês. Eu, para fazer, iria-me acrescentar muita carga 

horária e os créditos eram menores, portanto teria de fazer duas cadeiras. Isto mais ou 

menos para explicar. 

 EO: Certo... 

 

 

 

110 

CG: Portanto na faculdade, confesso que não fiz. Tenho agora que fazer alguns cursos, 

tanto de Inglês como de Francês, para reavivar um bocadinho. Mas, de facto, depois a 

minha parte pessoal também não permite muito, mas vou tentar para nos próximos 

tempos... 

 EO: O tempo não estica, não é... 

 

 

 

115 

CG: Fazer porque, de facto, muitas vezes nós depois não... o escrever é 

completamente diferente. Depois o falar exige que haja uma continuidade. E não 

havendo, por vezes, uma continuidade, é mais difícil. Mas agora com este projeto 

acredito que vai haver... há. 

 EO: A oportunidade? 

 CG: Exatamente, sim. 

 

 

EO: Mas então aquilo que sabe, é do uso normal? E, no fundo, um bocado do dia-a-

dia? 

120 

 

CG: Sim, sim. Eu tive Inglês e Francês até ao 12º ano, mas não tive depois, no meu 

curso não tive. Li muito! Li muito em Francês, li muito em Inglês... leitura sempre foi... 

 EO: O que ajuda muito, exato! 

 

125 

 

 

CG: Sim, na maior parte do curso, foi tudo em Inglês e Francês. Algum Espanhol, sim, 

algum. Mas foi praticamente tudo. Havia muito pouca bibliografia em Português. Podia 

haver algum livro ou outro, mas a maior parte daquilo que nos era fornecido pelos 

professores era tudo em Inglês ou Francês. 

 

 

130 

EO: Ainda agora também é. E sente que houve alguma vez, em que algum agente de 

fora que, disse que não queria, ou que... houve alguma vez alguma barreira que se pôs, 

de língua, para ficarem junto com o Município de Loures? 

 CG: Não, não. 

 EO: Nunca houve esse tipo de problema? 

 CG: Não. 

 

135 

 

EO: Há bocado estava a falar que, por norma, era por e-mail e que existia as visitas. A 

nível de: tudo o que é por chamada ou e-mail, preferem falar, lá está, mandar o e-mail 

e esperar a resposta? Como é que é a relação? 
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140 

 

 

 

 

CG: Muitas vezes é difícil fazer a ligação. Essa dificuldade... existe essa barreira. Nós 

tentamos muitas vezes fazer, até mesmo para as embaixadas, às vezes quando nos 

pedem... eu recordo agora quando foi para falar com a embaixada portuguesa na 

Turquia, não consegui. Por telefone, muitas vezes é complicado. Muitas vezes é 

complicado porque não se consegue estabelecer as ligações. Não é muito fácil. Por 

exemplo, a experiência que eu tenho mais é para o Maio, e é muito complicado. Muitas 

vezes não conseguimos e temos mesmo que a via de contacto seja por e-mail... é 

mesmo muito complicado fazer algumas ligações. 

145 EO: Mas sente que essa ligação é difícil por causa da rede? Porque eles... 

 CG: Da rede, sim! 

 

 

 

150 

EO: Certo. Isto depois, seguia no fundo para perceber quais eram os maiores desafios, 

que o Município sentia ao relacionar-se com estes países. Quais é que sente, a nível 

de língua, modos de agir? Quais é que são as maiores dificuldades ou onde é que se 

vê a precisar de adaptar mais? 

 

 

 

 

155 

CG: Não penso que seja muito pela questão linguística, confesso. Penso que será, é 

mesmo, pela questão de estabilidade. De estabilidade política desses países. Porque 

muitas vezes é muito complicado. Muito complicado porque, por muito que se tente, 

muitas vezes, transmitir e até que com alguma vontade do outro lado, que até existe, 

não é... depois não há uma continuidade. É difícil manter essa... 

 EO: Ligação? 

 

 

CG: Essa continuidade. Sim, sim. Então agora, pronto... mas vamos esquecer agora 

esta fase complicada. 

 EO: Exatamente. 

160 

 

 

 

CG: Mas vai-se manter provavelmente algum tempo, mas é complicado. Eu por 

exemplo, ainda agora houve a reeleição do presidente da Câmara de Maio, vi-me 

extremamente... foi extremamente difícil, até por e-mail, tentar que chegasse lá um 

ofício. Portanto, às vezes há estas... é complicado. 

 EO: Ok, mas é mesmo a nível... 

165 

 

 

 

 

170 

CG: E tive de andar ali por outras... a dar outras voltas para tentar que chegasse lá 

porque até por e-mail estava difícil, a comunicação. Mas pronto. Penso que tem mesmo 

a ver, muitas vezes, com a questão da instabilidade política. Acho que são essas as 

maiores barreiras. Sim, sim. E depois também, às vezes, com algumas mudanças que 

existem também a nível do próprio Município. Que muitas vezes também tem de se 

centrar noutras áreas de atuação, deixando às vezes esta área... 

 EO: Um bocadinho de parte? 
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175 

 

 

 

 

180 

 

 

CG: Exato, faz parte. Ou seja, se calhar não é muito bonito de se dizer, mas é assim. 

Há outras prioridades, há outras questões que tem de ser resolvidas e muitas vezes 

esta área, não é uma área que se invista tanto quanto se deveria. É esse o problema. 

Mas acho que é numa forma geral. Penso eu, é a ideia que eu tenho e é aquilo de que 

me vou apercebendo. Nós vamos tentando estabelecendo através da Rede 

Intermunicipal para a Cooperação e Desenvolvimento, alguns projetos que envolvam 

mais os Municípios no seu conjunto. Aqueles que muitas vezes fazem parte. Para que, 

muitas vezes, os Municípios também não tenham de fazer candidaturas... ainda não 

aconteceu. Mas para que as candidaturas não sejam feitas por um Município. É 

possível até que venha a surgir essa ideia de um conjunto de Municípios a concorrer a 

fundos europeus para projetos... é um bocadinho por aí. 

 

 

185 

 

 

 

 

190 

EO: Agora tenho mais uma questão que sei que, no fundo, no caso dos Municípios não 

se aplica muito porque são empregados do governo. Mas daquilo que estive a ler, há 

autores que defendem que, a partir do momento que se espera que um funcionário 

invista na formação linguística, em outros tipos de melhoria, no fundo, que se espera 

que depois, na mesma medida, haja um aumento de ordenado, haja algo que se possa 

dar a mais para que a pessoa sinta que, aquilo que investiu nela está a valer a pena. 

Não sei se, no Município de Loures tem – claro que não será a nível do ordenado –, 

mas se tem algum meio de dar assim, um mimo, digamos, aos funcionários? 

 

 

 

CG: Não... eu acho que, se calhar, há uns anos atrás podia haver a ideia de que se 

podia investir na formação... porque nós temos algumas formações internas. Eu 

confesso que não tenho ido muito por aí. Eu tento fazer muito por fora. E tento... 

 EO: Mas porque sente que essas não ajudam? Ou que não são boas o suficiente? 

195 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

205 

CG: Não é que não sejam, acho é que é insuficiente o tempo. São sempre formações 

de tempo reduzido. É mais por isso. E se for uma coisa que tenha de ser mais intensiva, 

não se consegue tanto que seja por aí. Daí que eu tenha falado da questão de fazer 

uma reciclagem a nível de línguas e que essa terá de ser mesmo por fora. De facto é 

mais difícil ser dentro (do município) ... não é que não existam, existem. Mas, por 

exemplo, Francês acho que nunca vi nenhuma. Inglês existem, mas de facto o número 

de horas é muito reduzido. Acho que não compensa. O que estava a dizer há pouco 

que muitas vezes acontecia era – mas acho que isso já não acontece – alguns 

municípios, por exemplo, investirem na formação. Mas ainda assim, acho que não 

tenho assim ideia de isso acontecer... e agora não acontece mesmo, de todo. Já 

aconteceu há algum tempo, agora não acontece mesmo de todo. Acho que conhecia 
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alguns, mas até não foi propriamente no Município. Foi na empresa Intermunicipal que 

estive antes de vir para o Município de Loures. Mas não, não, isso não existe, de todo. 
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Anexo IV – Transcrito Entrevista Câmara Municipal de Leiria | 24 de novembro 

EO: Simboliza o nome do entrevistador e autor desta mesma tese – Eva Oliveira 

SC: Simboliza o entrevistado, neste caso, Dra. Sílvia Carreira 

 

 

 

 

EO: O que é que representa. Eu já estive a investigar no vosso site, já vi que tem de 

facto muita coisa a acontecer, mas gostava de saber aquilo que, enquanto Município, 

representa estas relações com os outros, com pessoas de fora, agentes de fora. O 

que é que representa? Quais são as vantagens que encontram? 

5 

 

 

 

 

SC: Eu aqui, neste primeiro ponto e porque tive oportunidade de ver o guião que 

enviou, aqui, se quiser depois até lhe posso enviar por e-mail... posso ler-lhe, mas 

posso enviar por e-mail porque já existe de alguma forma uma conceção daquilo que 

é a forma como o Município entende as relações internacionais. Eu posso ler agora, 

mas depois... 

10 

 

EO: Eu pretendia só algo muito breve, porque aqui o foco é no fundo as línguas, as 

culturas, esse é que é o foco. Isto é para ir buscar o porquê de isso acontecer. 

 SC: Pronto, então eu vou dizer-lhe de uma forma genérica como é que o Município 

entende as RI e aquilo que representa estas relações para o Município. E, lá está, vou 

ler, é uma coisa muito breve. 

15 EO: Ok. 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

SC: O Município de Leiria entende as RI como meio de proceder a defesa e promoção 

do seu território e dos diferentes interesses de todos aqueles que, nos seus diferentes 

níveis de ação, nele atuam. Neste sentido, para além de constituírem uma forma de 

diplomacia, promove o bom entendimento entre territórios e populações de diferentes 

países. A este nível, as RI constituem-se também como plataforma adicional de 

promoção do Município e das suas potencialidades. Assim, para além do 

estabelecimento de relações do ponto de vista estritamente institucional entre cidades 

congéneres, os Municípios podem e devem sempre atuar como elemento potenciador 

e facilitador do estabelecimento de relações entre empresas, entre movimento 

associativo, entre instituições de ensino e entre cidadãos de diferentes países. E no 

fundo é isto que norteia, e tem vindo a nortear, a atuação do Município de Leiria no 

âmbito das RI. 

 

 

30 

 

EO: Certo. E agora, avançando para a parte do início desta relação, eu vi que foi 

exatamente com o Japão. O que, por norma, já não é normal, os Municípios que eu 

tenho estado a ver, é tudo com os países mais próximos, de Angola, Moçambique, 

Brasil e assim... e vocês iniciaram logo pelo Japão. Que tem uma língua 
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completamente diferente, a cultura também muito diferente. Se eu gostava de saber 

quais eram os desafios, então ainda gostava mais de saber, se me souber responder, 

quais é que foram, na altura, os desafios para iniciar essa relação. 

35 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

45 

 

SC: Bom, esta relação, como quase sempre, tem sucedido naquilo que são as 

relações restritas de geminação e iniciou pelo fator de conhecimento pessoal. Ou seja, 

o então embaixador de Portugal no Japão, era uma pessoa... foi uma pessoa, o 

embaixador Armando Martins Janeira, muito empenhado no fortalecimento desta 

relação entre o Japão e Ocidente, neste caso: Portugal. E procurou potenciar isso por 

via do estabelecimento de relações entre as cidades. Ele dentro do círculo de amigos 

mais próximo que tinha, foi fazendo alguns contactos nesse sentido. Era amigo 

pessoal do então Governador Civil aqui de Leiria, a quem propôs o estabelecimento 

desta relação. O Governador Civil, por sua vez, apresentou um projeto à CM na altura 

e isso foi bem acolhido. E, portanto, surgiu daqui. O fundamento, foi o interesse do 

embaixador em trabalhar a relação entre estes dois países, mas para o conseguir 

atingir, foi por via da relação pessoal, na verdade.  

 

 

 

EO: Ok, é de facto muito engraçado por acaso. E não sei se sabe dizer se, nessa 

altura, era o Inglês que falavam? Se tinham alguma pessoa para usar como médio 

para chegar a eles? Se era o Chinês? 

50 

 

 

 

SC: Tanto quanto é do meu conhecimento, havia intérpretes diretos do 

Português/Japonês a acompanhar. Havia também depois o intermédio da embaixada 

em Lisboa, a embaixada Japonesa em Lisboa e da nossa própria embaixada. Porque 

na altura também era tudo por carta, havia tempo. 

 EO: Exato. 

55 

 

 

SC: Se bem que houve uma primeira deslocação de um grupo Japonês logo muito 

pouco tempo depois do estabelecimento da relação, mas havia um acompanhamento 

de intérpretes diretos. 

 EO: E hoje em dia? 

 

60 

 

 

 

 

65 

 

SC: Desculpe, ia só complementar que ao longo do tempo, e até porque ainda hoje o 

Inglês não é uma língua assim tão facilmente disseminada no Japão, ao longo do 

tempo também contamos sempre com a colaboração de pessoas – sobretudo uma 

pessoa no particular – que era o nosso elo de ligação. Uma Japonesa que vivia, e 

vive ainda, em Portugal há muitos anos, em Coimbra, e que era a pessoa que depois 

agilizava, vamos dizer, os contactos, e que acompanhava as delegações de Leiria 

que fossem lá ou as delegações Japonesas que vinham cá. E, portanto, também 

recorríamos sempre a uma pessoa nativa, neste caso, na língua, para dar esse apoio. 
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Mais recentemente, e desde que eu passei a estar envolvida, temos vindo a conseguir 

que, do outro lado, haja alguém que fale inglês. Mas não é fácil. No Japão, o Inglês 

não é fácil. 

70 

 

 

EO: Pois, eles oferecem um bocadinho de resistência, daquilo que sei. Em relação a 

essa pessoa que usavam, era uma pessoa que estava inserida no Município ou uma 

pessoa só para essas funções? 

 

 

75 

 

 

SC: Era contratada. Muitas vezes sendo paga, efetivamente, outras vezes, a título 

gratuito, por uma relação de amizade que se foi também estabelecendo. Ou pessoas 

que ela também ia conhecendo e se foram fixando aqui, que viviam em Leiria ou nas 

nossas proximidades, esporadicamente, quando necessitávamos, também 

recorríamos a essas pessoas que nos davam essa ajuda. 

 

 

80 

EO: Ok, pronto. Entretanto, sei que, daquilo que vi no questionário, tem pessoas que 

falam com as pessoas de fora, que falam o Inglês, o Espanhol, o Francês e o Alemão, 

certo? 

 SC: Sim. 

 

 

 

85 

 

EO: No entanto, quando surge a questão em relação à pessoa que está responsável 

ou as pessoas responsáveis por essa relação. Diz-me que é só uma. Não percebi 

muito bem. Imagine, existe só uma pessoa que está responsável por essa relação ou 

tem uma pessoa responsável, claro, como chefe/supervisor e depois tem um grupo 

de pessoas que também fazem essa ligação? 

 

 

 

90 

 

 

 

 

SC: Sou mesmo só eu. Mas eu coloquei diferentes níveis de conhecimento 

exatamente porque no Inglês estou perfeitamente à vontade; se for Francês, o escrito 

mais facilmente, se for falado, também chegamos lá; depois as outras duas já é um 

nível muito básico e, por norma, quando necessitamos, nós temos também uma 

relação muito ativa com Rheine, a nossa cidade geminada na Alemanha e com eles 

é sempre em Inglês que falamos. E nos diferentes projetos em que já estivemos 

envolvidos, usamos sempre o Inglês. Mas a um nível muito básico, se for preciso o 

Alemão, também se consegue. 

95 EO: Dá-se um jeito, não é verdade? 

 SC: É! Mas como saberá tão bem como eu, se não praticarmos, perdemos. 

 EO: Exatamente, isso também é verdade! 

 

 

SC: E é o caso com o Alemão. Tive alguma formação a esse nível também, mas a 

verdade é que não sendo uma língua que se pratique, acaba... 

100 

 

EO: Por ficar esquecida, exatamente. Eu então aí, colocava-lhe a questão se, o Inglês, 

como uma língua universal se verifica? Se no Município, isso é algo que aplicam 
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mesmo, com a Alemanha, o Japão, a China – também vi que têm acordos com a 

China? 

 

105 

SC: Sim, sim, sim. Eu diria que sim. É o Inglês e o Francês, com as cidades francesas 

que são duas: com elas é em Francês. Com todas as outras, ou em Português – 

naquelas em que isso é possível – ou o Inglês. 

 

 

EO: E diz-me que usa o Francês, mas porque há resistência do outro lado em usar o 

Inglês? 

 

110 

 

 

 

SC: Por um lado eu diria que sim. Porque efetivamente é sempre mais fácil para os 

Franceses, se usarem a sua língua nativa. E depois também porque, havendo essa 

disponibilidade deste lado, acaba por ser aquela veia Portuguesa, a tentar ir um 

bocadinho ao encontro deles. Não sendo uma dificuldade que se sinta deste lado, há 

essa facilidade em corresponder áquilo que é a necessidade deles. 

 

115 

 

 

 

 

EO: Também para tornar as coisas um bocado mais fáceis deste lado. E gostava 

também de saber se existe algum tipo de regra que o Município aplica para 

estabelecer essa ligação com outros países. Lá está, se há algumas normas que 

devem seguir, nomeadamente a língua que usam, os meios que utilizam para chegar 

até eles... se existe algum tipo de normas ou se é, no fundo, ao encargo da pessoa 

que está responsável e decide aquilo que funciona melhor? 

120 

 

SC: Sim, eu diria que é ver caso a caso. No caso, eu, vou avaliando aquilo que é mais 

fácil e mais conveniente. 

 

 

EO: Também gostava de saber se alguma vez houve algum acordo negado devido a 

essa barreira linguística? 

 

125 

 

 

 

 

130 

 

 

 

 

135 

SC: Não. Não porque, mesmo nas situações... lá está, há esta situação mais estranha 

do Japão, mas houve sempre esta facilidade de ter pessoas que se serviram como 

intérpretes. Há também uma Portuguesa na região Norte do país que mora em 

Tokushima, na cidade com a qual temos a geminação e que é a intérprete lá. Portanto, 

se por acaso nós mandarmos alguma coisa em Português ou se formos lá, ela 

disponibiliza-se perfeitamente e é a pessoa que faz a ligação. No caso das cidades 

Chinesas – estou a falar daquelas línguas que, à partida, são mais estranhas à nossa 

língua –, todos os contactos foram sempre em Inglês. Portanto, na verdade, não posso 

dizer que a língua alguma vez tenha sido uma barreira. Noutras, que possam ter tido 

alguma motivação associada à existência de comunidades Portuguesas, temos 

sempre, se for necessário, o apoio também da Comunidade Portuguesa. Mas até 

agora, nunca se verificou. 
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EO: Ok. E então, lá está, os únicos com os quais utilizam a língua deles, é o Japão e 

a França? E a Alemanha, de vez em quando, certo? 

 

 

140 

 

 

 

 

145 

 

SC: Mas não, aí (na Alemanha) se for preciso sim, mas não é. Também, por norma, 

há sempre, nas diferentes Câmaras, há sempre uma pessoa encarregue, pelo menos, 

dos contactos. Pode não ter capacidade ou poder de decisão, mas é encarregue dos 

contactos que, naturalmente, tem que ter pelo menos um conhecimento básico – 

básico, não básico – tem de ter um conhecimento do Inglês. E essa pessoa depois é 

que se vai encarregar, caso internamente não haja esse à vontade, de traduzir a 

documentação, se for necessária, de fazer passar a mensagem. Portanto, por norma, 

existe aqui sempre uma pessoa que tem esta função de, pelo menos ao nível do 

Inglês, estar disponível. 

 

 

 

150 

EO: Gostava de saber também, do ponto de vista do Município, quais é que são as 

dificuldades sentidas, no que diz respeito à língua? Quais é que sente que são as 

barreiras? Se calhar, o nível de formação que tem, ou o nível de formação que podia 

ter? Quais é que são as maiores dificuldades linguísticas? 

 

 

 

 

155 

 

 

 

 

160 

 

 

 

 

SC: Vou acabar por ir dar sempre o caso do Japão... Por exemplo, neste momento, a 

comunicação é assegurada por uma pessoa que é Norte-Americana e que está a 

fazer um trabalho lá... o que é que tem acontecido? A nossa maior dificuldade é com 

eles porque, dentro do staff municipal, existem algumas pessoas que dominam, mas 

não o suficiente para se sentirem à vontade para uma conversa direta ou para uma 

troca de correspondência direta. Então, por norma, aquilo que eles têm feito ao longo 

dos anos, acolhem pessoas que fazem parte de um programa de formação específico, 

entre o governo Japonês e o governo Americano, no caso. Esta pessoa, por exemplo, 

já está lá há 3 anos a trabalhar. Mas o que é que isto implica? Implica que há aqui 

alguma demora, sempre, no passar da mensagem. Aquela pessoa limita-se a ser o 

mensageiro. É a pessoa que recolhe a correspondência, que a traduz, que a faz 

passar internamente, que espera pela resposta, que a traduz do Japonês para Inglês, 

para encaminhar para nós. Portanto, não havendo dificuldade de comunicação, há, 

por vezes, alguma demora... 

165 EO: Por causa do processo... 

 

 

 

SC: Porque do outro lado a pessoa não tem, não está dentro das suas funções, o 

poder de responder-nos de uma forma imediata. Tem sempre que ir reportar 

internamente a situação que estiver a ser criada na altura. 
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170 

 

EO: Então é mais esse caso. Gostava de saber, numa forma geral, não precisa dizer 

caso a caso, mas se utilizam e-mails, chamadas, mensagens, visitas até? Qual é que 

acha que é o meio que mais utilizam nessa ligação? 

 SC: Claro que isso foi evoluindo ao longo dos tempos... 

 

 

EO: Sim, hoje em dia... esquecendo esta fase do vírus, que também veio alterar muita 

coisa, mas antes de aparecer o vírus, qual era o meio que mais utilizavam? 

175 

 

 

SC: É sempre o e-mail, porque é o mais imediato. Claro que agora também usamos 

o o mais imediato do Whatsapp; ou do Wechat, no caso da China. Mas o e-mail, por 

norma, é sempre o mais frequente. 

 

 

EO: Tenho uma ideia de que nós, aqui na Europa, somos muito mais de e-mails, de 

coisas formais. 

180 SC: Somos mais formais, sim. 

 

 

EO: Enquanto na China, no Japão, eles preferem tudo um pouco mais fácil: mandar 

uma mensagem no Whatsapp... 

 

 

185 

 

 

 

 

190 

SC: Sobretudo na China, um Wechat que se manda para um funcionário, equivale a 

um e-mail, a uma carta oficial, que se mandou ao Presidente da Câmara ou ao Diretor 

do Serviço. Porque a pessoa que está do outro lado, se nos está a responder, é 

porque tem poder para isso, porque está capacitado para isso. E, se não poder, vai 

procurar colher a informação, mas quando nos responde, é na mesma por esta via 

informal. Eu, muitas vezes, tenho de pedir “Pronto, está bem, mas agora manda-me 

lá por e-mail, assim uma coisinha mais composta para eu ficar aqui com o registo” 

(risos). 

 

 

 

 

195 

 

EO: Pois, lá está, porque eles são muito mais abertos e diretos nesse aspeto. Era 

isso! Pronto, agora isto vai de encontro a outra pergunta, que é: no caso, lá está, ser 

mais por e-mails, assume-se que é escrita; mas se for preciso, por algum motivo, ligar 

e falar com o Japão ou a China, em Inglês, há essa hipótese? Eles são abertos a 

isso? Até mesmo na Alemanha que, à partida, às vezes vemos como país mais 

fechado... na Alemanha, na França? Existe também essa hipótese? 

 

 

 

200 

 

 

 

SC: Existe essa hipótese, mas, por norma, não usamos. Porque, lá está, existindo a 

possibilidade da comunicação quase imediata, seja por e-mail, seja por um Whatsapp 

ou Wechat, sobretudo com países que não têm o mesmo fuso horário que nós, então 

tentamos não usar de todo. E não tenho sentido essa necessidade, sinceramente. E, 

lá está, também um bocadinho... recorrendo, por alguma coisa que tenhamos mesmo 

que ter a certeza de que a pessoa nos responde naquela hora, mas, apesar de tudo, 

não deixa de haver algum formalismo associado. E é sempre melhor termos algum 
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205 

registo escrito, alguma... mas pronto, lá está, os e-mails permitem-nos uma 

comunicação, pode não ser imediata, mas, pelo menos, rápida, portanto não há essa 

necessidade. 

 

 

 

 

210 

EO: Certo! Agora, assim ia passar para a parte dos modos como as pessoas agem, 

os hábitos... porque, lá está, nos aqui na Europa até somos muito semelhantes, mas 

no caso do Japão e da China, já sei que eles preferem outro tipo de negócio, de fazer 

negócios, digamos assim. Eu gostava de saber se o Município de Leiria, se sente a 

mudança entre fazer os negócios com países Europeus e países do Oriente? 

 

 

 

 

215 

 

 

 

 

220 

 

 

 

 

225 

 

SC: Aqui, de facto, eu acho que há uma distinção importante a fazer que tem 

exatamente a ver... está a empregar a questão “negócio” que, no nosso caso, o 

negócio estritamente não se aplica. Procuramos sempre agir como facilitador, como 

comecei também por dizer. Por exemplo, se houver uma delegação que nos visita ou 

uma delegação nossa, que vá, é quase obrigatório que tem de incluir duas 

componentes – seja uma visita que nós organizemos, seja uma visita que nós 

façamos – que é, a representação empresarial, por via da Associação Empresarial de 

Leiria; e a representação do Instituto Politécnico de Leiria. Essas duas representações 

estão sempre presentes na nossa atuação porque as visitas, as relações entre 

cidades, não podem limitar-se às visitas formais, institucionais, às situações pontuais 

de algum projeto comum que se desenvolve. É importante que a comunidade possa 

ser envolvida e que possamos conseguir alguns benefícios estritos para... e palpáveis, 

de alguma forma, para a nossa comunidade, que venha desta relação. E daí, que 

quando me está a falar da palavra “negócio”, eu aqui não a posso aplicar. Porque 

aqui, a relação empresarial implica tramites diferentes que aqui não se aplicam. Nós 

podemos facilitá-la, mas não a podemos associar a nós. 

 

 

 

230 

 

 

EO: Eu estava a fazer esta pergunta porque, daquilo que leio, imagine, no Japão, eles 

não fecham nenhum tipo de negócio ou acordo, seja ele o que for, numa mesa de 

uma empresa. Eles precisam que se vá fazer um jantar, um almoço, e aí sim, eles ai 

falam sobre tudo e falam sobre tudo. Mas no que diz respeito à empresa, eles são 

muito mais abertos, preferem uma ligação muito mais pessoal do que só uma ligação 

formal. 
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SC: Sim, o feedback que eu tenho, por via dos contactos que fomos tendo ao longo 

dos anos e que fomos tendo dos empresários, é assim... é sempre necessário, mas 

sobretudo no Oriente, com os países do Oriente, a relação de confiança pessoal que 

se estabelece cara-a-cara é um fator fundamental. É essa a noção que eu tenho. Ao 

nosso nível, lá está, e sobretudo neste caso, vamos sempre muito especificamente 
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para esta questão do Japão... vamos todos honrando um compromisso que alguém, 

antes de nós, neste caso, há muitos anos, já estabeleceu. Portanto vamos dando 

continuidade, não estamos a iniciar. Mas sim, é sempre importante esta questão da 

confiança. Acaba por ser um pouco como ainda sucede hoje, com todos nós, agora 

cada vez mais, temos todos ao nosso alcance, conseguimos fazer as coisas por esta 

via que estamos a fazer agora (videochamada), que é sempre facilitadora. Mas se 

nós nos podermos encontrar, é sempre diferente. Se podermos estar no mesmo 

espaço, cria-se outro tipo de relação e confiança maior. E naturalmente, que ao nível 

dos negócios, isso tem de ser um fator primordial. 

 

 

EO: Mas não sente o mesmo com os países Europeus, com a Alemanha, a França, a 

Espanha? 

 

250 

SC: A mim parece-me sempre que sem a relação presencial, é difícil. É sempre 

facilitador, nesse caso. 

 

 

EO: Não sente então que no Japão e na China, seja necessário um foco muito maior 

nessa parte em relação aos outros? 

 

 

255 

 

SC: Não. Ao nível do nosso funcionamento municipal e autárquico...porventura, ao 

nível empresarial, será diferente. Terá de haver de uma forma mais clara, essa 

separação dessas noções, aqui, eu acho que é igual. Ao nosso nível, eu acho que é 

igual.  

 

 

EO: Lá isto, isto ia de encontro à próxima questão que é: se existe no Município, uma 

adaptação aquilo que são os valores dos outros países? 

 

260 

 

 

SC: Sim, mas isso há sempre. Nós temos de ter sempre em conta as questões 

culturais e dos modos de estar dos outros. Isso temos sempre que fazer. Seja, porque 

temos nos tentar adaptar à língua, à forma de estar, ao facto de nuns casos as coisas 

terem de ser feitas de forma mais formal, noutros não... 

 

 

EO: Será que me podia dar exemplos disso? Os países em que, por exemplo, é 

necessário uma linguagem mais formal... ? 

265 
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SC: No caso do Japão, sim. Há sempre um grande formalismo porque há esta questão 

muito cultural da parte deles, quase de diferimento pelo facto de alguém, que está tão 

longe, se estar a dignar de estabelecer uma relação com eles. Apesar de depois, 

entrarem num registo muito mais corrente, mas é sempre preciso haver uma primeira 

parte muito formal. Se formos ao nível institucional, também trabalhar com a China, é 

também sempre... se formos a uma receção ou em termos protocolares, está sempre 

tudo meticulosamente organizado, com cartõezinhos de nomes em todo o lado, com 

intérpretes com tradução em simultâneo em todo o lado... quando estamos numa 
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situação que seja mesmo formal. Com encontros com representantes políticos, há um 

nível de formalismo, quando estamos nessa esfera estritamente institucional, que eu 

diria que nós aqui não temos. Depois, se formos, por exemplo, para um país como 

Irão, com o qual também temos funcionamento e onde já enviamos uma delegação 

nossa, ou se os acolhermos, temos também aqui as questões, seja da alimentação; 

seja da questão de haver mulheres presentes, a forma como as mulheres também se 

vão comportar, mesmo que estejamos aqui em Portugal... portanto, há sempre aqui, 

de facto, questões culturais que têm de ser entendidas e adaptadas quando nos 

dispomos a estabelecer uma relação com alguém de uma cidade, uma cultura 

diferente da nossa, temos sempre que ter esse esforço de adaptação. Podem dizer 

“ah, mas eles também vêm cá, também têm de se adaptar ao nosso...”, mas enfim... 

 

285 

EO: Nós podemos fazer a nossa parte... e, em oposição, qual é que acha que é o 

país, ou a cidade, que sente que é mais igual à nossa? 

 SC: Eu diria que nas cidades europeias... 

 EO: De igual modo? 
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SC: Sim, eu diria que o nível do formalismo – vamos dizer – está equiparado. Não há 

aquele formalismo muito estrito, aquela organização metódica e aquele staff de 50 

pessoas para tudo aquilo que é preciso (risos). Acaba por haver uma ou duas pessoas 

responsáveis e que vão fazendo um bocadinho de tudo e que fazem com que tudo 

corra bem. E, portanto, é diferente, são estruturas completamente diferentes. 

 

 

295 

EO: Pronto. Era mais nesse sentido... gostava também de saber se, lá está, na mesma 

medida das línguas, se houve alguma vez algum tipo de acordo negado devido a 

essas barreiras? 

 

 

 

 

SC: Não... por norma, quando se chega a um ponto em que se pretende estabelecer 

um acordo, foi porque já houve algum contacto prévio, já há alguma relação que vem 

sendo estabelecida, houve algum meio facilitador e, à partida, nunca é uma proposta 

unilateral, há sempre uma vontade comum. À partida, isso não se aplica. 

 

300 

 

 

 

 

EO: Agora a minha última questão – já viu o questionário, já deve saber – mas, sei 

que enquanto Município, os empregados têm sempre um ordenado base que, à 

partida já está definido, mas se têm algum tipo de remuneração extra, ajuda... alguma 

coisa para acrescentar o empregado do Município quando ele melhora ou desenvolve 

a sua formação. Imagine, no caso da Dra. Sílvia, se existe algum apoio por parte do 

Município para ajudar nessa vertente ou fica ao encargo pessoal? 

305 

 

SC: Fica sempre ao encargo pessoal. Se for uma formação breve, uma coisa curta, 

eventualmente o Município poderá suportar, se assim entender, se achar benéfico e 
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que se enquadra no plano de formação existente, poderá suportar o encargo com a 

formação e fazer a dispensa do período de trabalho. Eventualmente pagar ajudas de 

custo, se isso se aplicar. Mas, por norma... se eu agora decidisse que queria ir 

aprender Chinês e Mandarim, temos aqui exatamente ao lado, na escola mesmo ao 

lado da Câmara – porque o nosso Politécnico tem curso de Português/Mandarim – 

isso ficaria completamente ao meu encargo. Quanto muito, o estatuto de trabalhador-

estudante, se eu assim pretendesse. Não há um benefício direto, no facto da pessoa 

adquirir mais competências para realizar o seu trabalho. 
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Anexo V – Transcrito Entrevista Câmara Municipal do Seixal | 24 de novembro 

EO: Simboliza o nome do entrevistador e autor desta mesma tese – Eva Oliveira 

HP: Simboliza o entrevistado, neste caso, Dra. Helena Palacino 

 

 

EO: Gostava de saber como é que o Município entende as relações internacionais? 

Quais são as vantagens? 

 HP: Em termos de internacionalização dos Municípios? 

 EO: Sim! 

5 
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HP: No que se refere à Cooperação Internacional, a cooperação para o 

desenvolvimento, os benefícios são mútuos. Porque o facto dos Municípios 

Portugueses terem iniciado relações de Cooperação Para o Desenvolvimento com 

outros países, nomeadamente com as ex-colónias Portuguesas, também lhes 

permitiu passar a prática que os Municípios Portugueses tinham, entretanto, eles 

próprios, passado do conhecimento que foi necessário fazer-se num processo de 

implementação do governo local democrático. Que mais tarde vieram a passar por 

esse processo também os países africanos. E, portanto, a cooperação Portuguesa, 

numa fase inicial, foi muito importante para evitar que se cometessem os erros que 

os Portugueses cometeram em Portugal, ao nível do poder local. E, portanto, 

levávamos já, um know-how importante, que foi reconhecido pelos Municípios com 

quem os Municípios Portugueses foram tendo relações, a um nível da cooperação. 

Eu tive oportunidade até de estudar isso. Eu tenho um Mestrado em Desenvolvimento 

e Cooperação Internacional e o meu estudo incidiu precisamente sobre a Cooperação 

Intermunicipal: Portugal/Cabo-Verde; e fiz vários estudos de caso onde procurei 

saber, não só a nossa opinião – a opinião dos Municípios Portugueses – relativamente 

aos seus contributos para o desenvolvimento de Cabo-Verde, mas também a 

perceção dos Municípios Cabo-Verdianos relativamente a essas relações. E, 

portanto, a conclusão foi que, efetivamente, foi um contributo fundamental para o 

desenvolvimento dos Municípios. Nas várias áreas! Na área da educação, na área da 

saúde, ao nível das infraestruturas... portanto, transversal. Agora, se falarmos em 

termo de internacionalização, em termos de aproximação dos Municípios Portugueses 

a outros Municípios, nomeadamente a nível da Europa, de países terceiros, também 

podem ser mútuas, no sentido em que... depende das áreas de intervenção. Eu 

posso-lhe dizer que, por exemplo, no Seixal, nós fizemos, num determinado momento, 

o nosso Presidente atual – o Engenheiro Joaquim Santos – entendeu que era 

importante promover o turismo e fazer... que o Seixal tinha todas as condições para 



 109 

 

 

 

35 

 

 

 

 

se desenvolver a nível turístico. Não queríamos fazer um crescimento, não queríamos 

apostar apenas a nível económico, mas que fosse um verdadeiro desenvolvimento e, 

portanto, fazer uma aposta diferenciada na área do turismo. Até porque tínhamos uma 

baía lindíssima, e uma série de infraestruturas que podiam ser aproveitadas e 

recuperadas para esse efeito. E mesmo na altura da crise, ele (o Presidente) decidiu 

fazer contactos e promover o Seixal a nível internacional. E isso captou investimento. 

Fez com que houvesse um salto em termos de investimento e qualidade de oferta 

turística que era praticamente inexistente no Seixal. 

40 

 

 

 

EO: E nesse aspeto, sobre as pessoas que visitam o Seixal, vocês têm algum tipo de 

meio para fazer essa ligação? Não sei se têm algum tipo de rádio ou jornal que fala 

ou escreva em Inglês para chegar a esse público? Gostava de saber se têm algum 

mecanismo nesse aspeto? 

 

45 

 

 

 

 

HP: Nós tivemos isso. A nossa estratégia tem sido uma estratégia muito direcionada 

e focalizada num setor. Por exemplo, na área do turismo, fizemos uma campanha 

internacional a nível do turismo. E, portanto, a campanha foi feita em Francês e em 

Inglês. Tenho-lhe a dizer que captamos imenso investimento por parte de... temos 

neste momento uma grande comunidade Francesa a residir no Seixal precisamente 

por esta capacidade que tivemos de... 

50 EO: De chamar a atenção? 

 

 

 

HP: De chamar a atenção. Não queria dizer “vender” porque não é a palavra indicada, 

mas foi, de facto, promovermos o Seixal e mostrarmos as particularidades deste 

Município e o potencial que ele tem também. 

 EO: Dentro do Município, tem algum departamento especializado? 
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HP: Sim, temos... temos o Gabinete de Turismo. Temos um serviço de turismo muito 

direcionado e com todas as respostas ao nível das diversas línguas para as pessoas 

que nos visitam. Nós tínhamos a particularidade de estar inseridos num mecanismo 

internacional, de um turismo diferenciado a nível museológico. Onde captávamos 

muito. Inicialmente, quem nos procurava, procurava pelo facto de termos, ao nível do 

estuário do Tejo, ali uma série de infraestruturas interessantes do ponto de vista de 

um setor do turismo mais histórico, mais diferenciado. E existia, e existe, um grupo, 

uma corrente de turismo a este nível e, portanto, o Seixal fazia parte desse circuito. 

Apanhava Lisboa e, geralmente, os turistas que vinham até ficavam em Lisboa e 

depois havia um dia que vinham ao Seixal. Nós temos várias quintas senhoriais; 

temos inclusivamente, um Lago de maré, que é o único na Europa – existiram outros, 

mas, entretanto, foram-se deteriorando – e o nosso está a funcionar em pleno. E, 
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portanto, tudo isso eram pontos interessantes do ponto de vista turístico. Mas, como 

lhe digo, para um setor muito específico ligado à academia. Diferenciado. Hoje em 

dia, eu penso que continuamos a ter uma oferta diferenciada. Porque quem procura 

o Seixal, procura pela beleza natural do mesmo, pela proximidade que ele tem em 

relação a Lisboa, pela gastronomia, pelo pitoresco das próprias cidades em si – quer 

do Seixal, quer da Amora. 

 

 

EO: Mas, dentro dessa secção do turismo, sabe-me dizer se as pessoas que estão 

no Gabinete (de Turismo) têm formação na área das RI ou é mais a nível de línguas? 

75 HP: Têm a nível de línguas e nível de turismo. 

 EO: É composto por quantas pessoas? 
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85 

 

 

HP: São várias pessoas. Eu agora não tenho ao certo... de facto, o número de 

pessoas que compõe a divisão de turismo, mas talvez umas oito pessoas, nove. Mas 

depende. Porque depois o turismo tem várias pessoas, envolve muitas coisas. Há 

coisas que se cruzam com o património. Por exemplo, no turismo temos também as 

embarcações tradicionais e, portanto, as pessoas podem também usufruir de 

experiências diferenciadas em termos do próprio estuário. Existem caminhadas 

preparadas e direcionadas a determinado tipo de públicos. E, às vezes, não é 

necessário que ter muita gente a nível do turismo na medida em que existem outras 

estruturas na Câmara que desenvolvem outras áreas e que têm a especialidade delas 

noutras áreas, que colaboram, naturalmente. A Câmara é uma, é única e à medida 

que vamos, trabalhamos em conjunto. 
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EO: Que vão precisando, claro. Então agora, no sentido de perceber como é que foi 

no início das relações internacionais... eu vi no vosso site que foi em 1985 a primeira 

vez. E, gostava de saber, se me souber responder, quais foram os desafios que se 

impuseram na altura? À partida, um mundo novo e, portanto, não haveria muita 

informação? 
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HP: O que impulsionou a cooperação do Seixal com os PALOP, as primeiras 

atividades – e fizemos questão de que fosse com os Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa – foi precisamente o facto de existirem processos migratórias, de 

existir na história comum. Primeiro, a história comum, que ligava... todas as terras em 

Portugal têm alguma ligação histórica a algum país Africano. Porque, em todas as 

terras, existem pessoas que estiveram em África: nasceram lá, viveram lá e que 

regressaram. Mas também, no caso do Seixal, porque nós estamos localizados, 

estrategicamente, numa situação que nos levou a ter muita migração – porque na 

altura ainda se tratavam de Portugueses – de Cabo-Verde e de S. Tomé. E, portanto, 
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antes ainda do 25 de abril e da descolonização, um conjunto de população 

proveniente de S. Tomé e Cabo-Verde. Numa altura em que éramos... porquê? 

Porque foi quando se fizeram as grandes obras públicas que envolveram, por 

exemplo, a ponte – a construção da ponte -, da autoestrada e que precisava de gente. 

Nós estávamos, ao mesmo tempo, numa Guerra Colonial... os homens: havia falta de 

mão-de-obra. E, portanto, há uma história por detrás disto tudo, o que faz com que 

haja uma fixação da mão-de-obra, porque coincide também, em relação a Cabo-

Verde, o período das grandes secas. Começaram nessa altura. Havia muita fome, 

havia necessidade de sair. E esta foi uma oportunidade. Nós precisávamos de mão-

de-obra e vieram os Cabo-Verdianos e vieram também os São Tomenses, depois, por 

arrasto. Vieram trabalhar. Eram eles que trabalhavam nestas obras e foram aí que 

surgiram os primeiros bairros, junto aos estaleiros. E, pronto. Depois isto é o processo 

normal das migrações. Depois, entretanto, vieram os familiares. O facto de existir uma 

comunidade residente no Seixal, de proveniência dos PALOP, suscitou na Câmara 

um interesse também de aproximação aos países de origem. E criar aqui uma ligação 

a estes países com quem nós tínhamos uma ligação em relação ao passado histórico 

comum, mas também, de onde vinha uma parte importante e significativa da nossa 

população. Nós queríamos muito trabalhar em termos de integração. Porque desde 

muito cedo nós tivemos uma noção muito clara da importância de promover a 

integração dos emigrantes. Havia a questão da língua, havia uma série de questões 

que eram importantes, até mesmo por causa da integração das crianças nas escolas. 

E, portanto, procuramos logo, nessa altura, em 85, nós começamos a trabalhar muito 

projetos de... 

125 EO: De reinserção na sociedade? 

 

 

HP: Cariz comunitário. Cruzávamos também, com esta relação que estabelecíamos 

com os países de origem. 

 

 

EO: Então, a nível de desafios, dificuldades, quais é que poderia apresentar? Sendo 

que a língua, à partida, não seria um deles. 

130 

 

 

 

 

135 

 

HP: As dificuldades prenderam-se essencialmente com o facto de as necessidades 

serem muitas. Infelizmente, ainda hoje, em alguns países, elas se mantêm. E, se 

calhar, até mais do que existia na altura – estou-me a lembrar agora do caso de 

Moçambique. Mas, as dificuldades foi suprir, contribuir... contribuir para suprir tantas 

dificuldades. Tendo consciência também da necessidade de intervir no nosso território 

a vários níveis: com a população oriunda de Cabo-Verde – vamos imaginar, por 

exemplo, mas o mesmo acontece com S. Tomé – têm características de integração 
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muito semelhantes. Foi essa, a questão de haver uma necessidade de intervenção 

nas várias dimensões. Mas, ao mesmo tempo que era uma dificuldade, era também 

um desafio muito grande que nos permitia contribuir/ajudar, de acordo com os 

interesses que entretanto eram manifestados por quem nos recebia e mostrar o que 

estávamos a fazer; o que fazíamos melhor; apresentar as melhores práticas que 

tínhamos; apresentar também o que fizemos e não fizemos bem ou não correu tão 

bem. Porque, em Cabo-Verde, por exemplo, quando chegamos, essa primeira 

geminação foi com Boa Vista, estava tudo por fazer. Estavam as infraestruturas por 

fazer, os professores nas escolas não tinham formação suficiente/habilitações para 

dar aulas... portanto, nós demos, fizemos formação de professores. Envolvemos as 

nossas escolas e os nossos professores. Isso facilitou também, para eles, uma 

relação que conseguiram estabelecer com os Cabo-Verdianos, com os colegas de 

Cabo-Verde, com a própria população porque os professores deram formação em 

Cabo-Verde. Permitiu-lhes também aqui encontrar estratégias diferentes de trabalhar 

também com as crianças de Cabo-Verde e as famílias. Facilitou-nos o processo de 

integração dos imigrantes Cabo-Verdianos no Seixal e fez também, para os 

professores – e isto está relatado – os fez crescer enquanto professores e enquanto 

seres humanos, esta experiência. 

155 

 

EO: E sente que, do outro lado, eram bem recebidos? Ou existia alguma resistência? 

A nível de governos, Municípios? 

 HP: Sempre muito bem, muito bem recebidos sempre.  

 

 

160 

EO: É que, por acaso, eu tive um outro Município que, na altura me indicou, nestes 

mesmos países, que muitas vezes a resistência seria mesmo da parte do governo 

porque é instável. 
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HP: Mas isso também tem a ver com os meios, como se chega. Nós, inicialmente, a 

relação que estabelecíamos, era Município-Município, no nosso caso. Os Municípios 

que não tinham um interlocutor suficientemente consistente, que lhes permitisse 

manter esta relação ao longo do tempo e, portanto, faziam-no através dos governos. 

E nós fizemos também! Fizemos contacto com o governo... aliás, a geminação com a 

Boa Vista, por exemplo, nós queríamos relacionar-nos com um Município Cabo-

Verdiano, mas não sabíamos com qual é que havia de ser. E, na altura, a opção foi: 

vamos à embaixada, vamos colocar esta nossa vontade e eles que digam se têm 

interesse; se tiverem, qual é o Município; para nós, qualquer um está bem. Na altura 

o embaixador disse “então, todos os Municípios já têm geminações menos a minha 

ilha natal que é a Ilha da Boa Vista e, portanto, ficam com a Boa Vista”. Nós fomos o 
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primeiro Município Português a geminar-se e a geminação da Ilha da Boa Vista. 

Estou-lhe a dizer em relação à Boa Vista, foi a primeira experiência. Todas as outras 

que se seguiram, apesar de envolvermos o governo na fase inicial, depois as relações 

estabeleceram-se entre Municípios e, portanto, mudava o governo, mas isso nunca 

influenciou a nossa estratégia de cooperação. O que, muitas vezes, influenciou e pode 

influenciar, a estratégias das relações de cooperação, tem a ver com a mudança dos 

governos locais. Porque quando há mudanças a nível dos Municípios, a nível dos 

Presidentes de Câmara, dos Executivos, se o Executivo que vem, seja em Portugal, 

seja no país com quem estamos geminados, se não tiver interesse me 

dinamizar/desenvolver relações de cooperação, obviamente que as coisas ficam 

mancas e não funcionam. Aí, a esse nível é que pode haver... agora, por haverem 

mudanças políticas... muitas vezes as mudanças políticas até levam a que, quando 

os Municípios não são do partido do governo, tem de haver uma necessidade, às 

vezes, de um apoio extra. Principalmente nos PALOP, muitas vezes, há estas 

dificuldades. Que existem também em Portugal. Quando estamos a falar de 

Municípios que não são do mesmo partido que está no governo, às vezes, esses 

Municípios têm mais dificuldade em conseguir captar financiamentos e fazer 

investimos e fazerem obra. E estas coisas acontecem em todo o lado, em todo o 

mundo, penso eu. E, nos PALOP, também acontece. Portanto, nessa altura, houve 

sempre um trabalho efetivo e continuado. E, mesmo em alturas de crise – de crise 

financeira e económica em Portugal – nos diversos períodos em que isso aconteceu, 

o Seixal manteve sempre a preocupação de manter as relações de cooperação e, 

quando não tínhamos grandes condições para trabalhar do ponto de vista financeiro, 

para investir... críamos, inclusivamente, um site para nos permitir trabalhar à distância 

com as escolas, que eram um público com quem nós trabalhávamos há muito tempo 

e, portanto, críamos uma ferramenta que nos aproximou. Esta ferramenta foi criada 

em 2005, penso eu. 2005, talvez, foi uma altura de crise. Em que houve um corte 

muito grande na cultura e na cooperação, e nós encontramos esta estratégia. Que foi: 

aproximarmo-nos de outra maneira. Através das redes. Críamos um site, que 

alimentávamos nós e os países com quem estávamos geminados – com informações 

básicas sobre os países, sobre os Municípios, características – e íamos alimentando 

com alguma informação que íamos fazendo, para não o perder, nunca, e encontrando 

sempre estratégias para nos mantermos em contacto. 

205 

 

EO: Os meios foi então o Município do Seixal que forneceu? A internet, 

computadores? 
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210 

HP: Não, os deles, eram eles que tinham. Mas a Câmara do Seixal ofereceu... 

ofereceu uma câmara. Uma pequenina câmara, para colocar num computador. 

Porque eles tinham computadores. Era uma fase já mais evoluída e foi a única coisa 

que oferecemos. 

 

 

 

EO: A nível de línguas, presumo que neste tipo de relação, a língua que se utiliza, é 

a nossa? Tinha aqui a questão do Inglês como língua universal, mas no caso do 

Município do Seixal, não se aplica? 

 

215 

 

 

 

 

220 

 

 

 

HP: Mas nós temos uma outra particularidade. O Seixal lidera um movimento, que é 

o Movimento de Municípios pela Paz. É um conjunto de Municípios numa parceira 

com o Conselho Português para a Paz e Cooperação, que é uma associação de 

solidariedade... nós estamos envolvidos no Movimento, que tem 24 Municípios 

Portugueses, de Norte a Sul do país e, neste âmbito, o tema da paz é o tema central. 

Realizamos também contactos com alguns países, nomeadamente, o contacto mais 

estreito que temos nos últimos tempos, tem a ver com a Palestina e com a questão 

Palestina. E, portanto, a nível da Palestina, a língua é o Inglês. Sempre que há 

necessidade de utilizar a língua, fala-se... o objetivo é aproximar e fazer promover o 

desenvolvimento e implementar os ODS tão falados e tão desejados por todos. 

 

225 

EO: Então não tem nenhum tipo de cidade ou Município, com os quais já têm uma 

relação, que seja necessário adaptar à língua deles? 

 

 

 

 

230 

HP: Por exemplo, no caso do Turismo, quando é necessário fazer atividades de 

promoção do Turismo. Fazemo-lo com França, por exemplo. Como lhe disse, já 

começa a haver uma grande comunidade de franceses a residirem no Seixal e, 

portanto, há relações que são estabelecidas do ponto de vista turístico, com 

determinados territórios. E, portanto, a esse nível a questão da língua é essencial. 

 

 

EO: Mas lá está, existe essa adaptação? Não utilizam o Inglês como língua universal, 

seja com que cidade for? 

 HP: Não, não. Mas também é o Inglês, o Francês e o Espanhol. 

 

235 

 

EO: E sente que do outro lado existe uma resistência? Por exemplo, no caso de 

Espanha e França, existe uma resistência para usar o Inglês ou acha que, se for 

necessário eles o usam na mesma, também? 

 

 

 

240 

 

HP: Olhe eu não tenho muita experiência a esse nível porque, como lhe disse, a minha 

área não tem muito a ver com o turismo. Aquilo que lhe falei tem a ver com o facto do 

conhecimento que tenho da Câmara, dos 25 anos de serviço que tenho. Mas posso-

lhe dizer que, no âmbito de um projeto de Educação para o Desenvolvimento, e na 

operacionalização e implementação dos objetivos, nós fizemos parte de uma parceria 
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245 

 

 

 

 

250 

com algumas organizações não-governamentais, algumas eram da Alemanha, da 

Holanda e Pontevedra, em Espanha; a língua da reunião foi o Inglês. E, de facto, notei 

alguma resistência por parte dos colegas de Pontevedra em utilizarem o Inglês. É 

muito mais fácil para nós portugueses, tenho essa ideia, adaptarmo-nos às línguas 

porque temos uma capacidade, se calhar, de aprendizagem e de interesse desde o 

início, maior. Eu acho que Espanha, fez durante muito tempo um finca-pé no sentido 

de não ensinar línguas estrangeiras nas escolas e que agora está a reverter, nos 

últimos tempos, porque perceberam efetivamente a necessidade e a importância que 

têm. Mas na zona da Corunha, por exemplo, nota-se essa resistência, sim. 

 

 

EO: E gostava de saber se sabe de algum tipo de ligação que tenha sido negada 

exatamente por uma questão de línguas? 

 

 

255 

 

 

 

 

260 

 

 

 

 

HP: Não, não acho, não sinto. Mas, a mim, particularmente, de alguma maneira, eu 

considero que a questão da língua é uma questão importante do ponto de vista da 

afirmação. E eu entendo que, quando nós vamos a outro país, se dominarmos a 

língua, é excelente. Deve haver aqui bom senso. E acho que em Portugal, nós 

deveríamos ser um bocadinho mais Espanhóis e mais Franceses, que é... não 

abdicarmos tanto da nossa língua em detrimento de outras, como fazemos com tanta 

regularidade. Acho que nós deveríamos falar Português nas conferências que 

fazemos, como nos outros países falam Espanhol porque as traduções existem 

exatamente para que se façam e a língua é um elemento importante da afirmação 

nacional. Mas é a minha opinião, não enquanto representante do Município, mas 

apenas e só, a minha opinião pessoal. 

 

265 

 

EO: Certo. Então, aquilo que a Dra. Helena faz se é mais a nível de e-mails, 

chamadas, se é uma relação mais pessoal ao nível de mensagens; como é que 

funciona a relação da sua parte? 

 

 

 

270 

 

 

 

HP: É a nível das TIC, todas e mais algumas. Eu posso-lhe dizer que para S. Tomé 

utilizo muitas vezes o Whatsapp ou Messenger e, muitas vezes, quando me estou a 

deitar estou a receber mensagens de colegas das Câmaras que me estão a colocar 

questões ou me estão a mandar fotografias de trabalhos que entretanto já fizeram... 

e, geralmente, em relação a S. Tomé, por causa da diferença horária, acaba sempre... 

por volta das 10 da noite começam a chegar as mensagens. Mas fazemos 

videochamada há muitos anos. 

 EO: Sente que é uma relação mais pessoal ou mais formal? 
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280 

 

 

 

 

285 

 

 

 

 

290 

 

 

 

 

295 

 

 

 

HP: Na Cooperação Internacional – na Cooperação para o Desenvolvimento – eu 

acho que a estratégia de trabalho que nós acabamos por implementar, e também o 

tipo de contexto e o tipo de público a quem nós nos dirigimos, e os próprios 

Municípios, acabam por ter... se calhar pela proximidade às populações, estabelece-

se uma relação de confiança e de cordialidade, e de amizade. A maior parte das vezes 

evolui para a amizade porque, quem trabalha há 25 anos com as mesmas pessoas 

de outro país, naturalmente é inevitável. É inevitável perguntarem-nos pelos nossos 

filhos, sabermos em relação a alguns colegas como é que se chamam os filhos... e 

quando falamos perguntamos como é que estão. Já me aconteceu uma colega de 

Cabo-Verde ter o filho que veio estudar para Portugal e ligar-me porque, entretanto, 

ele adoeceu e precisava de um ajuda e não sabiam o que haviam de fazer; e eu ir dar 

apoio. Portanto, isto para dizer que: é diferente. A Cooperação para o 

Desenvolvimento tem, no seu núcleo, as questões das relações humanos e dos 

direitos humanos... são o cerne da questão. E quando o cerne da questão tem a ver 

com esta questão do humanismo, e da humanidade, isto depois leva a que, 

inevitavelmente, passa-se muito rapidamente de uma conversa mais formal, e muitas 

vezes, mais inicial – porque os Presidentes de Câmara também mudam – para uma 

relação de maior proximidade. Até porque, para quem trabalha há tantos anos nesta 

área, quando se vai aos países ou quando as pessoas vêm, elas são conhecidas. Eu 

quando vou a Cabo-Verde e estou na Boa Vista, as pessoas quando me veem na rua, 

gritam por mim e dizem “Helena!”. Porque as pessoas conhecem-te, não é? E há o 

abraço, há o afeto. É diferente. A Cooperação para o Desenvolvimento tem esta magia 

de ligar as pessoas. Porque aquilo que nos motiva, as motivações que estão por 

detrás destas coisas, são motivações essencialmente humanistas e de solidariedade. 

 

300 

EO: Agora que falou nisso, e a nível de visitas: acontece com muita regularidade, 

tanto da vossa parte como da deles? 

 

 

 

 

305 

 

 

 

 

HP: Depende. Acontecem quando é necessário fazer-se uma intervenção maior, 

quando é preciso fazer... porque as novas tecnologias também nos veio permitir uma 

proximidade muito grande. Nós, por exemplo, enquanto antes, para fazermos uma 

reunião estávamos sentados, a conversar e concentrados num determinado projeto, 

só era possível com uma viagem – ou nós lá ou eles cá. Agora, conseguimos fazer 

isto como estamos a fazer (videochamada), a falar, colocamos as questões todas e 

estamos todos a conversar e estamos muito concentrados naquilo. Agora, se é 

preciso ir ver o território, se é preciso um outro tipo de... às vezes até isso é possível 

contornar, porque é possível filmar e depois mandar e ver-se. Mas, por exemplo, no 
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310 

 

 

 

 

315 

 

 

 

 

320 

 

 

 

 

325 

 

ano passado, nesta altura, eu estive em S. Tomé com dois colegas para fazermos, 

para avaliarmos a cidade a nível da água e também do saneamento, também depois 

numa outra coisa que acabou por surgir, na área da saúde e da educação; e, portanto, 

foi preciso estar lá. Já há muito tempo que não se viajava a S. Tomé e era preciso 

tomar conhecimento das necessidades atuais. E, portanto, fizemos um levantamento 

exaustivo das necessidades e agora estamos a trabalhar com base nesse 

levantamento. Mas, é como lhe digo, eu quase todas as semanas, falo com eles. 

Ainda há pouco falei com o Presidente da Câmara distrital de Lobata e estamos 

constantemente a projetar coisas em conjunto com eles à medida das necessidades. 

Há 2 meses atrás fizemos um ponto de situação em relação áquilo que tínhamos 

encontrado em Novembro... e, portanto, há um acompanhamento regular. Como nós 

estamos aqui a falar. Imagine, fazíamos parte de uma equipa e, de vez em quando, 

encontrávamo-nos assim (videochamada); ou por telefone; ou por e-mail; ou por 

Messenger; ou mandamos a fotografia do projeto que entretanto já está a iniciar, já 

está concretizado; ou da situação que tínhamos identificado que era necessário 

resolver e que agora já se resolveu; assertam-se necessidades; são dados feedbacks 

das questões que colocamos... é muito assim. 

 

 

 

330 

 

 

EO: É muito bonito o que está a dizer porque é, de facto, aquela parte humana, que 

não é só o negócio, acompanha com o resto, porque as pessoas não são feitas só de 

negócios. Mas então agora gostava de colocar uma questão mais no sentido dos 

modos de agir. A língua já percebemos que é a mesma, portanto, à partida, não há aí 

um grande desafio. Mas e nos modos de agir, nos modos de negociar, sente que há 

assim algum exemplo – que se lembre – que seja preciso uma adaptação maior? 

 

 

335 

 

 

 

 

340 

 

 

 

 

HP: Nós estamos a falar aqui de dois níveis diferentes: uma coisa é quando estamos 

a falar da Cooperação para o Desenvolvimento, outra coisa é quando nós estamos a 

falar das relações da internacionalização que não têm a ver com a Cooperação para 

o Desenvolvimento, mas têm a ver, por exemplo, com o desenvolvimento económico. 

No desenvolvimento económico, nós introduzimos várias coisas: investimento 

externo, investimento de empresas interessadas em investir – aí posso-lhe dizer 

relações com embaixadas da China, com Japão, com uma série de embaixadas e 

países que também nos procuram para fazer investimentos; e outros que nós 

contactamos no sentido de nos disponibilizarmos para investimentos ou o que quer 

que seja, a nível de relações que estabelecemos também a nível empresarial... 

porque temos uma indústria emergente na área do Seixal e muito na área das novas 

tecnologias também e da reciclagem – da reutilização, da reciclagem –, da fibra ótica... 
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350 

 

 

 

 

355 

 

 

 

 

360 

 

 

 

 

365 

 

 

 

 

370 

 

 

 

 

há uma série de oportunidade de empresas que estão no Seixal e que são importantes 

e que muitas vezes nos levam a estabelecer relações de internacionalização, relações 

com outros países. Essa é um tipo de estratégia diferente daquela que eu estou 

habituada a desenvolver do ponto de vista mais humanitário, mais humanista, que 

tem a ver com a Cooperação. Mas a Câmara (do Seixal) tem as duas áreas. A Câmara 

tem esta área de desenvolvimento económico, onde está a apostar na captação de 

investimento e, portanto, quando setores do turismo decidem investir no Seixal, eles 

investem porque lhes suscitou interesse e porque houve um trabalho já feito 

anteriormente para que isso fosse feito; ou quando existem empresas que procuram 

instalar-se no Seixal para desenvolverem a sua atividade. Nós na área da 

Cooperação, houve uma altura em que fizemos algumas ações de promoção do 

investimento em Cabo-Verde. Na altura da crise, em que as nossas empresas da área 

da construção civil estavam a falir, em que havia excesso de produtos para a 

construção civil que não tinham como escoar, tínhamos, na mesma altura, em Cabo-

Verde, a funcionar um programa e que ainda hoje funciona, que se chama “Casa Para 

Todos” e que, ao abrigo de um protocolo com a Cooperação Portuguesa, previa um 

acesso a financiamentos da Caixa Geral de Depósito – havia financiamento apoiado 

pela Caixa Geral de Depósitos – em que, para acederem, era necessário fazer-se 

consórcios com uma empresa Portuguesa. E nós, nessa altura, promovemos reuniões 

no seixal, com empresários Portugueses e a Câmara Municipal da Boavista (Cabo-

Verde) para apresentar oportunidades de investimento. E depois levamos, 

organizamos uma visita a Cabo-Verde com empresários Portugueses, com 

empresários da nossa região, das diversas áreas – desde escolas até inclusivamente 

foi um colégio privado também, que estava interessado em abrir uma escola em Cabo-

Verde – e, portanto, tivemos reuniões a nível de mistérios... com o próprio Primeiro-

Ministro e estivemos na Boavista... e, portanto, as pessoas tiveram oportunidade de 

contactar com empresas locais e encontrar, perceber se havia oportunidades ou não 

para o desenvolvimento destas relações e de investimento. Algumas empresas 

conseguiram fazê-lo... o nosso objetivo aqui era apenas fazer de interlocutor. 

Portanto, fizeram o seu percurso... 

375 

 

 

 

 

EO: A minha questão era mais no caso, vou agora dar um exemplo de que me lembro 

de um projeto em que estive envolvida com o Japão: eles não falam de negócios nem 

assinam nada numa empresa. Eles para fecharem negócios e acordos, 

supostamente, tem de ser num almoço ou num jantar; tem de ser algo mais pessoal 
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380 em relação aquilo que fazemos aqui. A minha questão era mais para perceber se 

existia algum exemplo assim nos acordos que o Município do Seixal já fez. 

 

 

 

 

385 

 

HP: Pois... eu em relação a essa questão não lhe posso falar, o que lhe posso dizer 

é que, eventualmente, talvez tivesse interesse em falar com uma outra colega minha, 

que tem acompanhado a parte do turismo e o desenvolvimento económico, porque 

ela pode dar-lhe uma outra visão, uma outra dimensão do trabalho de 

internacionalização do Seixal que eu não tenho... para além desta muito geral, muito 

genérico que estou a falar. Mas posso pôr-vos em contacto. 

 

 

EO: Se me pudesse facultar o contacto então, também seria bom para acrescentar 

aqui esta parte. 

 HP: Ok, eu passo-lhe depois o e-mail dela. 

390 

 

EO: Agradeço. Então nesta área (adaptação cultural) não tem nenhum tipo de 

exemplo que lhe venha à memória? 

 

 

 

395 

 

HP: Não... muitas das coisas que nós estamos a fazer ainda não estão concluídas e, 

portanto, não houve um processo... no caso da Palestina, por exemplo, há 

oportunidades, há coisas que estão a ser vistas por parte dos Municípios pela Paz; 

mas não estão ainda no processo de concretização... ainda por cima com esta 

questão da pandemia... 

 EO: Pois, veio atrasar tudo. 

 

 

HP: Portanto não tenho assim nenhuma experiência que lhe possa relatar a esse 

nível. 

400 

 

 

 

 

405 

 

EO: Então agora a minha última questão seria mais no sentido... eu sei que são 

funcionários do Município, portanto, já têm uma remuneração estabelecida, mas, 

daquilo que estive a ler, existem autores que defendem que: à medida que uma 

pessoa se desenvolve e melhora a sua performance, deve haver também depois da 

parte da organização algo a acrescentar a essa pessoa. Ou seja, se vou aprender 

Inglês, por exemplo, devo receber em função daquilo que eu sei. E gostava de saber 

se, da parte do Município do Seixal, se existe algum tipo de apoio? 

 

 

 

410 

 

 

HP: No Seixal há um pacote de formação interna para colaboradores em diversas 

áreas. A área das línguas não é uma das áreas que tem sido disponibilizada para os 

funcionários. E a formação que se faz é uma formação ou pelo Centro de Emprego – 

através do protocolo com o Centro de Emprego – ou através de formação interna 

promovida por funcionários da Câmara com capacitação para dar formação. Mas as 

línguas não são... 

 EO: Por algum motivo específico? 
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415 

 

 

 

 

HP: Desconheço. Há de ser com certeza um dos pedidos que será feito pelos 

trabalhadores, ou por alguns trabalhadores de determinadas áreas, porque é uma 

necessidade... as pessoas ou fazem particularmente, ou será a instituição onde 

trabalham que proporciona. No nosso caso, a esse nível não tem... houve há muitos 

anos. Houve em 88/89 um protocolo, que foi estabelecido com uma escola de línguas 

e foi feito um ano de formação. Mas, pronto, foi uma coisa há muitos anos. 
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Anexo VI – Transcrito Entrevista Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão | 25 
de novembro 

EO: Simboliza o nome do entrevistador e autor desta mesma tese – Eva Oliveira 

PD: Simboliza o entrevistado, neste caso, Dra. Paula Dourado 

 

 

EO: Gostava que me dissesse o que é que o Município entende pelas vantagens desta 

ligação a outros Municípios? Quais acha que são os benefícios? 

 

 

PD: Estamos a falar do plano da internacionalização ou estamos a falar da cooperação 

em geral com outros Municípios? 

5 EO: As duas coisas, mas mais do contacto com o estrangeiro. 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

PD: Então, neste caso, começaria por dizer, para responder à sua questão, que o 

Município de Vila Nova de Famalicão tem, desde 2018, uma agenda para a Diplomacia 

Urbana que está em execução. Portanto, foi elaborado todo um trabalho de 

diagnóstico e de elaboração de um plano de ação, que deu lugar à concessão de uma 

agenda, que está aprovada pelo Órgão Executivo, da Câmara Municipal, e que está, 

neste momento, desde 2018, em execução. É uma agenda bastante ambiciosa, com 

vários domínios de atividade e, no âmbito desse plano de ação, temos vindo a 

executar um conjunto de ações de cooperação com outras cidades da Europa e do 

Mundo. Isto numa perspetiva que entendemos, e o Sr. Presidente desde logo entende, 

que, neste mundo globalizado, Famalicão tem que estar no centro desta dinâmica de 

aproximação a outras cidades para, assim, poder beneficiar da troca de experiências, 

da troca de metodologias, do intercâmbio dos técnicos, entre vários países, vários 

serviços, de vários organismos... para que possamos, não só encontrar as melhores 

práticas – ter contacto com as melhores práticas –, mas também nós próprios, e temos 

tido essa oportunidade – felizmente – levarmos também ao conhecimento das outras 

cidades, das outras equipas técnicas, práticas que também temos aqui testado e 

desenvolvido em Vila Nova de Famalicão, e que são consideradas boas práticas e 

que têm sido implementadas noutros contextos. 

 

25 

EO: Certo. Então esta relação iniciou-se em 2018? Foi o ano em que deram início a 

esta expansão do Município? 

 

 

 

PD: Exatamente... O Município de Vila Nova de Famalicão tem um conjunto de 

geminações que já são antigas e, antes de 2018, já tinha vindo a participar em projetos 

comunitários... designadamente, projetos “Interreg”, projetos no âmbito... 

 EO: “Urbact”, também vi no nosso site... 
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30 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

PD: Exatamente, “Urbact”... projetos no âmbito da cooperação entre cidades. De 

qualquer forma, de uma maneira mais sistemática, mais organizada, iniciamos em 

2018. Isto até na sequência do nosso Executivo que tomou posse em outubro de 2017 

e que, neste âmbito, o Sr. Presidente entendeu criar um Pelouro dedicado à 

internacionalização. Esse serviço não existia, esse pelouro não existia, no âmbito da 

orgânica do Município... e com as últimas, a partir das últimas eleições e com a tomada 

de posse do novo Executivo, esse Pelouro foi criado. Portanto, isto demonstra bem... 

a criação de um pelouro só sobre internacionalização, demonstra bem a importância 

que o Município atribui a esta dinâmica de internacionalização da cidade de 

Famalicão. 

40 EO: Como é que se chama o Pelouro? 

 PD: Pelouro da Internacionalização. 

 EO: Ok, ok... 

 

 

45 

 

PD: Como há o Pelouro da Economia, da Inovação, do Turismo, da Cultura, da 

Educação, ok? Este é o Pelouro da Internacionalização que está com um Vereador, 

que tem outros Pelouros, naturalmente, na sua atividade; mas tem este também em 

concreto. 

 EO: E na altura, em 2018, quais é que foram as dificuldades que sentiram? 

 

 

50 

 

 

PD: As dificuldades... eu não tenho assim muitas dificuldades, não tenho encontrando 

– felizmente – muitas dificuldades (risos). Provavelmente também, neste caso em 

concreto, apelo aqui também, faço jus, à experiência profissional que já tenho nesta 

área da cooperação. Já trabalho em cooperação há mais de 20 anos e, portanto, já 

não encontro grandes dificuldades, neste domínio... 

 EO: Sente que há abertura do outro lado para que se formem estas relações? 

 

55 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

PD: Sim... do lado das cidades, de uma forma geral, há sempre muita abertura para a 

cooperação. O maior desafio – não lhe chamo dificuldade, mas chamo desafio – o 

maior desafio que nós temos que encontrar nestes domínios, é sempre encontrar a 

melhor temática, a melhor área em que a cooperação seja interessante para ambas 

as partes. Para que seja win-win. Ou seja, se nós estamos interessados em cooperar 

sobre a mobilidade suave ou as alterações climáticas, sobre a redução da emissão de 

gases carbónicos, com uma determinada cidade, ela também tem de estar interessada 

em cooperar nesse mesmo setor. Se o interesse dela é em cooperar no domínio da 

cultura, já não vai... eventualmente, a cooperação já não pode acontecer. Portanto, o 

maior desafio é encontrarmos aqui áreas que sejam de interesse comum para a 
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65 cooperação. E que, efetivamente, cada uma das cidades sinta que tem, por um lado, 

algo a ensinar – entre aspas – e, por outro lado, algo a aprender. 

 

 

 

 

EO: Uma vantagem, exatamente. Agora seguia um pouco mais na ordem das visitas 

que recebem das pessoas de fora: existe algum mecanismo da parte do Município 

para chegar até eles – um jornal, uma rádio, por meio das redes socias... qual é que 

é o meio, a linguagem que utilizam para chamar visitantes à cidade? 

70 PD: Visitantes, profissionais? 

 

 

EO: Não propriamente, pessoas normais. Pessoas que venham passar uns dias à 

cidade, visitas informais. 

 PD: Sim, isso aí já estamos a falar do turismo e não da internacionalização. 

 

75 

EO: Sim, é só uma pequenina questão para perceber como é que este contacto é 

feito. 

 

 

 

 

80 

 

 

PD: É que são 2 domínios distintos. Se me fala da internacionalização, nós temos um 

mecanismo bastante institucionalizado para promover a internacionalização do 

Município com um conjunto de atividades, designadamente uma grande atividade 

anual que se realiza no mês de outubro, que nós designamos por “International Week”. 

E nessa “International Week” temos um programa, normalmente um programa 

presencial... este ano, fruto da pandemia, que estamos a viver foi um programa 

online... 

 EO: Manteve-se então? 

 

85 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

95 

 

 

 

PD: Sim, manteve-se... realizamos um conjunto de webinars e, para cada um desses 

webinars, cada um tem uma temática e nós enviamos um conjunto de convites para 

diferentes organizações do mundo para assistir. E, portanto, no âmbito dessa 

“Semana Internacional” – ou “International Week” – a atividade mais institucional que 

temos é uma atividade que se designa “VNF Alliance” e para essa atividade são 

convidadas todas as pessoas das várias cidades do mundo, das várias organizações, 

que já colaboram, que já trabalham em cooperação com o Município de Vila Nova de 

Famalicão, bem como outras que estão a iniciar esse trabalho. Em cada ano, tem sido 

assinado um novo protocolo de cooperação com uma nova cidade. Por exemplo: no 

ano de 2019 assinamos o Memorando de Entendimento com a cidade de Liverpool; 

no ano de 2020, portanto este ano, assinamos um novo Memorando de Entendimento 

com a cidade de Fort Collins, no Colorado, nos Estados Unidos da América. E, 

portanto, esperamos que no próximo outubro, de 2021, já possa voltar a ser presencial 

e, nessa altura, já estamos a preparar agora, para que nessa altura seja possível 
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 assinar um novo protocolo, um novo Memorando de Entendimento, com uma nova 

cidade, que se vai juntar à nossa rede. 

100 EO: Nesta semana, a linguagem que utilizam é o Inglês? 

 PD: Sim, claro. 

 EO: Não tem nenhuma outra língua em hipótese? 

 

 

105 

 

 

 

 

PD: No domínio dos contactos que fazemos, usamos sempre a língua da cidade, a 

língua-mãe, da cidade com que estamos a contactar. Se estamos a contactar com 

uma cidade Francesa, usamos a língua Francesa, usamos o Francês; se estamos a 

contactar com uma cidade Espanhola, fazemos o mesmo. Portanto, o Inglês, o 

Francês e o Espanhol são largamente utilizados. Depois, no que diz respeito aos 

materiais: o programa, todos os materiais que são produzidos e o próprio, a própria 

sessão – digamos assim – é só uma língua, usamos o Inglês. 

110 

 

EO: Quando usam o Inglês, o Espanhol e o Francês, são pessoas do Município que 

são responsáveis por isso, por essa escrita? 

 PD: Sim. 

 

 

115 

EO: Efetivamente no questionário já tinha visto que selecionou o Inglês, o Espanhol e 

o Francês... e vi que também adicionou, uma língua que não é muito normal, que é o 

Chinês... 

 PD: Sim. 

 EO: Têm uma pessoa que fala? 

 PD: Temos uma pessoa que fala mandarim, sim. 

 EO: É uma pessoa de cá, portuguesa? 

120 PD: Sim. 

 

 

 

EO: Ok, era nesse sentido... então, gostava de saber agora como, lá está, além desta 

semana, no decorrer das outras ligações, o Inglês como uma língua universal aplica-

se, no Município? 

 

125 

PD: Sim, o Inglês como língua universal aplica-se. Contudo, fora desta semana, 

recebemos muitas delegações – normalmente, este ano não (risos), vamos excluir... 

 EO: Este ano... exatamente (risos). 

 

 

 

130 

 

PD: Vamos excecionar este ano. Mas recebemos muitas delegações que cabem em 

reunião de trabalho, em visitas de terreno, quer seja para a área das empresas, quer 

seja para a área da cultura, do turismo e outros domínios. Conforme a língua-mãe de 

cada um... já recebemos delegações compostas apenas por elementos, pessoas, 

francesas, a língua é o Francês. 

 EO: Ok, mas têm essa adaptação à língua? 
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135 

PD: Exatamente, usamos o Francês. Se forem pessoas do resto do mundo, de uma 

forma geral, usamos o Inglês porque o Inglês é a língua que, de alguma forma, é 

comum a todos. 

 

 

 

 

140 

EO: Exatamente. A nível de barreiras linguísticas, há alguma que me saiba 

apresentar? Ou acha que com o Inglês é possível chegar a todos? Porque lá está, há 

países... aqui no caso fala o Francês e o Espanhol, mas sabemos que o Francês, por 

norma, oferece uma maior resistência para falar o Inglês: nesse caso, adapta. Mas 

não há nenhum outro? 

 

 

 

 

 

145 

PD: Não... não temos sentido isso, de uma forma geral. E, sou-lhe franca, mesmo os 

Franceses, de uma forma geral... de facto aqui há uns anos atras era mais difícil, mas 

tenho vindo a notar que, cada vez mais, os Franceses também já passaram essa fase 

de resistência ao Inglês e, portanto, já há muitos Franceses a falar o Inglês. O Inglês 

é uma língua que está adotada como língua internacional. 

 

 

 

 

150 

 

 

EO: É isso. E ao nível dos modos de estar: os modos como se apresentam, como 

falam... quais são os Municípios com os quais sente que é preciso uma adaptação 

maior? Imagine, estive ontem a falar com um Município que, quando recebia pessoas 

do Japão, tinha de estar tudo muito organizado, tudo com nomes nos sítios, tinham de 

ter uma equipa muito grande para estar à volta deles... ou seja, tinha de haver uma 

adaptação maior às pessoas que vêm. Aqui, no caso do Município, existe alguma 

relação que precise de uma maior adaptação da vossa parte? 

 

 

155 

 

 

 

 

160 

 

 

 

 

165 

 

PD: Não... da nossa parte, nós já temos a nossa metodologia, bastante testada, com 

várias delegações, de várias proveniências... e não sentimos... claro que há sempre 

aquelas diferenças culturais, temos de nos adaptar um pouco ao modo de estar e às 

culturas de cada um. Alguns nós sentimos que podemos ter maior proximidade, outros 

é preciso um bocadinho, guardar um bocadinho mais de distanciamento – não falo do 

distanciamento social nem físico da pandemia – mas algum distanciamento... com uns 

mais formalismo, com outros menos formalismo, mas isso depende dos países, das 

culturas, mas muitas vezes também, dentro dos países também há diferenças. 

Depende muito... é como nós, os portugueses, também há pessoas mais formais e 

pessoas mais informais. Muitas vezes depende do próprio grupo, da própria delegação 

e do próprio registo em que eles vêm. Normalmente, antes de os recebermos temos 

vários contactos com eles e também nos vamos apercebendo das características, e 

da forma como devemos atuar. Mas não, eu acho que aqui o segredo – não é segredo 

nenhum – a atitude tem de ser estar muito atenta e ir percebendo como é que nos 
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podemos comportar com cada uma das delegações. Ir percebendo os sinais e ir 

adaptando, se for o caso. 

 

170 

 

EO: E a nível de barreiras nesse aspeto: sente que alguma vez teve algum tipo de 

relação que ficou um pouco mais difícil ou julga que há sempre uma forma de dar a 

volta, de se adaptar e de entender o outro lado? 

 

 

PD: Sim, há sempre formas de nos adaptarmos, sim, e de entendermos, e de 

reformularmos, se for o caso. 

 

175 

 

EO: Sobre essa relação... disse-me que recebiam visitas e por norma também falam 

mais por e-mails, por Whatsapp... sente que é uma relação mais formal, mais 

informal? Qual é o método mais usado? 

 

 

 

180 

PD: Olhe, por norma, até ao início deste ano, falávamos muito mais por e-mail e 

encontrávamo-nos em momentos de reuniões de trabalho presenciais. Portanto havia 

sempre visitas das nossas delegações às cidades com as quais cooperamos, visitas 

das cidades com as quais cooperamos aqui a Famalicão... 

 

 

EO: Isso é muito frequente? Ou seja, antes do vírus aparecer, era algo que acontecia 

com regularidade? 

 

 

185 

 

 

 

 

190 

 

 

 

 

195 

 

 

 

PD: Sim, com muita frequência, sim, sim. Tínhamos várias visitas com programas 

organizados, naturalmente. Cada uma delas, temática. E tínhamos várias visitas 

anuais, sim. E várias reuniões de trabalho. Portanto, isso acontecia muito. Muitos 

momentos presenciais... e esses momentos presenciais são muito importantes, não 

só para nos conhecermos melhor, mas também para dar oportunidade para contactar 

com a cultura – com a nossa cultura, no caso, quando eles cá vêm –, nós também 

podermos contactar com a cultura de cada um deles, quando lá vamos. Portanto, isso 

é muito importante. A partir do início da situação de pandemia, os contactos passaram 

a ser muito mais por Skype, por Zoom... as reuniões deixaram de ser presenciais e 

passaram a ser reuniões online, sim. Mantemos o e-mail para nos contactar, 

naturalmente, mas acabamos até por reunir mais vezes – embora neste formato online 

–, mas acabamos por nos reunir mais vezes do que antes. Até porque se tornou uma 

ferramenta muito mais utilizada do que antes. Ela já existia, mas não era tão usada. E 

agora, muitas vezes até porque, em vez de estarmos a explicar alguma coisa mais 

complexa por e-mail, acabamos por marcar, nem que sejam 15 minutos ou 20 minutos 

de reunião, e fazemos uma reunião online. 

 

200 

EO: Então sente que, de certa forma, também veio fazer com que essa relação ficasse 

mais informal? 

 PD: Sim, exatamente. 
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 EO: E sente que, mesmo depois do vírus passar, será que é algo que vão manter? 

 

 

205 

 

 

PD: Eu acho que sim. Eu acho que, se há vantagem, se podemos considerar alguma 

vantagem deste vírus e desta situação de pandemia, foi realmente esta: de utilizarmos 

mais estas ferramentas, aproximar mais as pessoas desta forma e, portanto, tornar 

mais informais as relações... e, eventualmente... isto nunca vai substituir as 

deslocações físicas, é óbvio... 

 EO: E a presença da pessoa... 

 

210 

 

 

 

 

PD: E não deve... porque, nas reuniões presenciais, para além do contacto presencial 

e pessoal, há depois toda uma abrangência, um contexto, em que é possível aprender 

estando nos locais e que, nestas plataformas nos escapa. Mas estou convencida que, 

uma parte das deslocações, para organização de programas de trabalho, de reuniões, 

aquelas deslocações mais de tarefa – digamos assim – vão ser substituídas por este 

tipo de reuniões, sim. 

215 

 

EO: Eu vi também que o Município oferece a parte da formação linguística e gostava 

de saber como é que é feita essa oferta? Quais são as formações que realiza? 

 

 

 

220 

 

 

 

 

225 

 

 

 

 

230 

 

 

 

 

235 

 

PD: Nós, no âmbito desta agenda – para a Diplomacia Urbana, de que lhe falei no 

início – temos um domínio de trabalho, que é o domínio da capacitação. E nesse 

domínio da capacitação, nós procuramos capacitar os nossos colaboradores, os 

colaboradores do Município. Há um conjunto de colaboradores nos vários setores, nos 

vários pelouros municipais, que estão designados como pivôs para a 

internacionalização. A internacionalização no Município de Famalicão, apesar de ter 

um pelouro específico, e uma equipa criada para dinamizar e para levar a cabo toda 

esta agenda; é entendido que a internacionalização é um domínio que é transversal a 

todas as atividades do Município. Porque, imagine, o ambiente também pode ter 

atividades de internacionalização. E a equipa de internacionalização não tem de 

dominar os temas nem tem de ter um conhecimento específico sobre os temas do 

ambiente: as alterações climáticas, os carbonos, etc. certo? Portanto, quem tem de 

desenvolver estas atividades de internacionalização, quem tem de estar nestas 

atividades, terá de ser a equipa do ambiente. A equipa da internacionalização tem de 

dar apoio. Apoio, desde logo, linguístico, se for necessário; protocolo; de organização 

de eventos, etc. Isto para lhe dizer que, no Município há um conjunto de pivôs – cerca 

de 20 pivôs – para a internacionalização, que foram nomeados pelo Sr. Presidente, e 

que vêm dos vários setores: ambiente, cultura, educação, proteção civil e etc. 

Portanto, neste domínio da capacitação, nós procuramos sempre encontrar temáticas 

que sejam úteis, que sejam interessantes para dotar estes pivôs de competências 
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240 

 

 

 

 

nesta área da internacionalização. Uma das competências é, como é obvio, a 

competência linguística. Portanto, fizemos um diagnóstico das necessidades no 

âmbito dos serviços municipais... desde logo a estes pivôs, mas também outros 

colegas que estes pivôs designaram como sendo pessoas que normalmente têm 

contactos internacionais, e, a partir daí, detetamos as necessidades de formação, na 

área do Inglês – nesta fase fizemos formação em Inglês – e construímos três grupos 

de formação. Portanto, um básico, um intermedio e um mais elevado e, portanto, 

desenvolvemos um conjunto de atividades de formação em Inglês para estes públicos. 

245 EO: E é algo que se realiza ainda hoje ou foi algo pontual? 

 PD: Já terminou... terminou no mês de agosto. Já iniciou... estamos em 2020, não é? 

 EO: Certo. 

 

 

PD: Iniciamos em 2019, creio que foi por maio/junho de 2019 e terminou em agosto 

deste ano. 

250 

 

EO: Mas é algo que o Município pretende fazer de X em X anos, ou foi algo que 

aconteceu agora e depois vai-se analisando e vai-se vendo? 

 

 

 

255 

 

 

 

 

260 

 

 

 

 

265 

PD: Neste momento, foi algo que aconteceu e, portanto, agora estamos a fazer a 

avaliação e vamos detetando novas necessidades. No caso de se justificar, 

realizaremos outra vez, no Inglês. Mas estamos também sistematicamente a 

desenvolver ações de capacitação noutras áreas... por exemplo, já desenvolvemos 

uma na área da comunicação e marketing. Para dotar estes pivôs, para a 

internacionalização, de competências no sentido de: vão a qualquer sítio, a qualquer 

lugar do mundo e poderem apresentar a cidade de Famalicão da melhor maneira e de 

forma homogénea. Portanto, o colega A e o colega C, em diferentes cidades do 

mundo, podem apresentar a cidade de Famalicão da mesma maneira e dando 

relevância aos mesmos aspetos. Pronto, isso é outro domínio. Mas temos outros 

domínios de capacitação também pensados, designadamente na área da cooperação 

e outras áreas que estamos a programar realizar. É algo que vamos fazendo 

sistematicamente, não sobre o mesmo tema, sobre temas distintos, mas são temas 

que são relevantes para esta área da internacionalização. 

 

 

 

 

EO: Depois a minha última questão seria sobre a remuneração: se há algum tipo de 

remuneração extra, sendo que, à partida, já têm um ordenado definido, mas perceber 

se há algum tipo de remuneração extra ou acesso a algo para as pessoas que façam 

esse tipo de desenvolvimento profissional? 

270 PD: Não, não... como sabe, na função pública, isso é impossível. 
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EO: Eu sei, mas lá está, eu tinha aqui esta questão porque há autores que defendem 

que, se existe um desenvolvimento da pessoa, então também deve existir um retorno 

por parte da empresa. 

 

275 

 

PD: Sim, mas não... isso na função pública não seria possível. A pessoa tem a sua 

remuneração, estas atividades são extra, mas, normalmente, até são realizadas no 

âmbito do horário de trabalho e, portanto, naturalmente, que vão servindo... 

 EO: E não é necessário pagar para aceder às atividades? 

 

 

280 

 

 

 

PD: Não... o colaborador não tem de pagar nada, mas também não recebe nada extra. 

Naturalmente que o colaborador vai ficar mais capacitado... ao ficar mais capacitado, 

vai enriquecer o seu próprio currículo, também, portanto, por essa via já é 

beneficiado... e, ao ficar mais capacitado, certamente também irá contribuir para uma 

maior capacitação da Autarquia, do Município. Mas é sempre uma relação win-win. 

Em termos de remuneração não se reflete. 
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Anexo VII – Transcrito Entrevista Câmara Municipal de Évora | 25 de novembro 

EO: Simboliza o nome do entrevistador e autor desta mesma tese, Eva Oliveira 

PS: Simboliza o entrevistado, neste caso, Dra. Paula Santos 

 

 

EO: A minha primeira pergunta é para saber: para o Município de Évora, quais é que 

são as vantagens em relacionar-se com os Municípios de fora? 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

PS: Para nós acho que é muito importante. Embora muita gente considere que é muito 

dispendioso, porque implica viagens e etc., mas o que temos a ganhar com isso acho 

que é muito positivo, que é: não estamos fechados na nossa redoma, temos contacto 

com outras realidades, com outras experiências, podemos aprender muito e os outros 

também podem aprender connosco. Porque nós ao falarmos de como é que 

resolvemos determinado assunto ou... as questões, por exemplo, da higiene: como é 

que o Município lida com estas questões, com as reclamações, como é com o sistema 

de recolha do lixo e não sei quê... se tivermos numa rede internacional em que 

podemos partilhar os problemas que temos... e os outros, às tantas, também 

aprendem com a nossa experiência e nós com as deles. E acho que isso é a parte 

mais positiva. Embora muita gente “Ah, não sei quê, tenho de ir para uma reunião no 

exterior...” e, principalmente os meus colegas, dos outros serviços, é sempre um 

grande constrangimento, nunca querem ir porque depois têm de estar a falar outras 

línguas, depois não percebem... mas depois quando vão, gostam. Gostam e vêem 

que afinal há pessoas com as quais podem partilhar certas coisas e... 

 EO: Mas sente que essa resistência inicial é por causa, efetivamente, das línguas? 

 PS: Muitas vezes é, é. 

20 EO: Falamos a nível do Inglês, ou nem o Inglês eles falam? 

 

 

 

 

25 

 

PS: É a nível do Inglês... porque a maior parte das chefias, pelo menos aqui na 

Câmara de Évora, já é pessoal com vá, perto de 60 anos, e a língua de base é o 

Francês. E o Espanhol, por exemplo, também não têm muito à vontade. E o Inglês 

então, ainda menos. Portanto, é sempre um bocadinho... ou se fala em Francês e 

eles, mais ou menos, estão dentro das coisas... agora, quando são organizações em 

que a língua dominante é o Inglês, é sempre muita resistência a participar. 

 EO: Mas depois de irem e de lá estarem, acaba por ajudar, o estar lá? 

 

 

30 

 

PS: Sim, principalmente quando não é a participação em conferências em que estão 

apenas a participar, a assistir, não requer... e acho que isso é... na minha experiência, 

não é muito positivo a nossa deslocação para determinado sítio para ir assistir a uma 

conferência e acho que quase não se justifica. Hoje em dia com estes meios digitais, 
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35 

 

praticamente não se justifica. Mas o contacto presencial com outras pessoas com 

quem eles têm afinidade, seja do serviço, de pessoas que trabalham nas mesmas 

áreas e que estão noutros Municípios... sejam Suecos, Noruegueses e não sei quê... 

isso aí já consideram positivo. Quer dizer, porque deslocam-se, mas depois 

conseguem estabelecer relações pessoais... e depois até continuam a trocar e-mails... 

 EO: Mantêm uma ligação? 

 

 

PS: Mantêm a ligação... do que ir a uma conferência assistir um palestrante a falar... 

uma coisa que não é tão positivo, penso eu. 

40 

 

 

 

EO: Eu gostava de saber quais é que são os Municípios de fora com os quais têm 

algum tipo de relação. Eu andei à procura no vosso site, mas não encontrei 

informação específica. Gostava que me dissesse alguns então, não tem de ser todos, 

mas os que se lembrar... 

 PS: Nós temos relações de geminação? 

45 EO: Sim. 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

55 

 

 

 

PS: Nós temos até fora da Europa... que é a Ilha de Moçambique, que é considerada 

Património Mundial pela UNESCO e, com quem a Câmara de Évora estabeleceu um 

acordo de geminação, com o apoio da Associação Municipal de Municípios, para 

tentarmos ajudar a ilha a conservar o património... que tinha sido considerado 

Património na altura e houve esse ajuda. Houve alguns projetos muito interessantes 

até no terreno. Só que, entretanto, com o passar dos anos e com a distância... porque 

ir à ilha não é muito fácil, implica muitos custos. Depois houve mudanças políticas 

aqui também no Município, também não estavam tão despertos para estar a investir 

em projetos de cooperação com os PALOP. Ficou assim um bocadinho posta de 

parte... depois temos a cidade de Suzdal, na Rússia, que também foi por motivos 

políticos, foi por meio da geminação... até ao ano 2000 a Câmara de Évora foi sempre 

liberada pela CDU, então havia muitas ligações com a União Soviética. E, nesse 

âmbito, foi estabelecida esta relação com Suzdal. 

 EO: Só uma questão aqui: que língua é que falam com a Rússia? 

60 

 

 

 

PS: Tem de ser o Inglês... se bem que nós temos uma colega que trabalha no posto 

do turismo, que é a Larissa, ela é Russa. E então, quando às vezes vinham 

delegações em que só um é que falava Inglês e o resto da delegação só falava Russo, 

ela dava-nos uma ajuda (risos). 

 EO: Boa, boa! 
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65 

 

 

PS: E então foi assim, sim... depois as outras: uma é Angra do Heroísmo, com quem... 

pronto, é Portuguesa, mas nós temos uma geminação também com Angra e temos 

relações muito frequentes e amigáveis com eles... 

 EO: Contacto próximo... 

 

70 

 

 

PS: Sim, exato. E a última foi Chartres, em França, com quem também temos tido 

uma relação frequente porque, também é uma cidade mais próxima, participamos em 

conjunto em alguns projetos Europeus, candidaturas a fundos comunitários... e então 

temos, tem sido dinâmica, estas geminações. 

 EO: E no caso da França, a língua que falam é o Francês? 

 PS: O Francês e o Inglês. 

75 EO: Ah, usam as duas... boa. 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

85 

 

 

PS: Há algumas relações com outras cidades através de redes das quais fazemos 

parte... que é da Rede AVEC. A Rede AVEC é a Alliance des Villes Européenes de 

Culture, Francesa, é uma comissão Francesa, mas também tem cidades da Roménia, 

da Hungria, do Líbano, Malta, Marrocos... Francesas, há várias cidades Francesas a 

participar. E nós temos contactos frequentes com estas cidades. E há outra rede que 

é muito importante para nós, que é a Organização das Cidades do Património 

Mundial, tem sede no Québec, mas que tem uma associação regional Euro 

Mediterrânica, com sede em Córdoba, em que também são bastantes dinâmicos e 

estão sempre a fazer workshops e a dinamizar projetos entre as cidades. A maior 

parte são Portuguesas, Espanholas, Italianas e uma da Tunísia também. Ou seja, é 

aqui no Mediterrâneo. É uma suborganização desta organização maior que é a nível 

mundial. 

 

 

EO: Quando iniciam este tipo de relação, quais é que sente que são as dificuldades 

ou as barreiras que se põe numa fase inicial? 

90 PS: Bem, sem ser as linguísticas, que já tinha referido? 

 EO: Sim, sem ser as linguísticas. 
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PS: Que às vezes pode dificultar o início das colaborações... o que é que poderá ser?! 

Às vezes, a maioria... muitas destas cidades não têm um serviço específico de 

relações externas, que fazem depois um acompanhamento das coisas. E, às vezes, 

quando se participa em reuniões e se tomam algumas... por exemplo, “vá, vamos 

continuar no projeto tal, tal, não sei quê, que interessa todos”, mas se não houver 

ninguém a trabalhar depois especificamente em cada uma das cidades... cada um 

abala para as suas cidades, chegam lá começam a tratar do assunto normal do 

serviço frequente do Município, e depois há sempre coisas urgentes a tratar. E muitas 
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vezes se não existe uma pessoa, tipo como eu, que está nestas coisas e vou 

pressionando os meus colegas “então já fizeram isto? Já fizeram aquilo? Temos até 

ao dia tal para responder a tal...” Se não houver uma pessoa dessas, que tem o foco 

no acompanhamento destes projetos, destas redes, as coisas depois ficam perdidas. 

É isso que sinto em relação aos outros. Se não existe alguém que tem, que é o ponto 

de contacto nosso naquela cidade e que faz esse trabalho interno – que é o que eu 

faço – a coisa depois não tem consequência, ficam em “águas de bacalhau”. 

 

 

EO: E a nível de foco mais nas línguas, a minha questão era se sente que o Inglês 

como língua universal se se aplica, na maioria das relações? 
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PS: Sim, na maioria, sim, aplica-se. Mesmo aquelas redes... mesmo a AVEC, que é 

Francesa, e esta do CPM com a Associação Regional, aqui, Euro Mediterrânica, que 

a maioria são Espanhóis, mas eles têm sempre a preocupação de ter a tradução para 

Inglês e para Francês. Porque algumas cidades Francesas também fazem parte 

disto... se bem que entre eles, bem aquelas reuniões... os Espanhóis, só falam 

Espanhol (risos) e depois os outros estão à nora. Depois começam a dizer “por favor, 

tradução! Por favor, tradução!” que é para conseguirem acompanhar as discussões 

entre eles... os Espanhóis, uns com os outros. Não tem a mínima coisa em falar outras 

línguas, não é... os Espanhóis para isso são terríveis. 

 EO: Mas sente então que existe essa resistência da parte de Espanha? 
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PS: Ai os Espanhóis são terríveis... e acho que a maior parte das... eu conheço aqui, 

aqui na Extremadura Espanhola, temos algumas relações com Mérida, Cáceres e 

Badajoz, e Sevilha também, e então onde eles participam tem de haver o Espanhol 

como língua, porque se não, não participam. Se a gente os convida para uma reunião 

em que al língua é mesmo o Inglês, a maior parte não aparece. Por causa da língua, 

é mesmo por causa da língua. 

125 EO: Mas vocês oferecem também a opção do Espanhol então? 
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PS: Nós aqui quando recebemos Espanhóis, eles falam Espanhol e nós falamos 

Português – um Português assim meio “Espanholado” (risos). Mas quando implica 

outros países, outros países que não têm o mesmo conhecimento de língua, é 

complicado às vezes. Eles são... não fazem aquele esforço que nós fazemos para 

tentar... já que estão presentes... podemos estar todos Portugueses, mas se está um 

estrangeiro, fazemos um esforço para estar a falar todos em Inglês para a pessoa 

perceber; mas eles não, eles não querem saber. Quem quiser perceber, percebe; 

quem não perceber, não percebe. 
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EO: E a nível de outros países... a França por exemplo, também sente que existe 

resistência ao Inglês? A França, a Rússia... outras com as quais se relacionam. 
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PS: Os Franceses também... os mais velhos dizem que falam em Francês porque os 

Ingleses também só falam Inglês e, portanto, eles também podem só falar em Francês 

e é assim. Na Rede AVEC há pessoal assim mais velho, pelos 60/70 anos, que tem 

assim esta postura. Embora até entendam o Inglês, mas fazem questão de só falar 

Francês, é assim. Enquanto que o pessoal mais novo já é diferente. Os Franceses 

com quem eu lido e que são assim nos 30 anos, máximo 40 vá, já fazem um esforço... 

 EO: Já têm outra abertura para as línguas? 

 PS: Sim, sim. 

 

145 

EO: E não sente que haja nenhuma outra cidade que aconteça o mesmo? Cidade ou 

país, no caso. 

 PS: Não, não... 

 EO: Só os Espanhóis e os Franceses? 

 

 

150 

PS: Sim, os outros com quem nós temos relação não é... mas bom, os Nórdicos, toda 

a gente fala Inglês; a Holanda e a Alemanha também... não temos este tipo de 

problemas. 

 

 

 

EO: Ok. Há bocado dizia até que as pessoas de Espanha, quando viam que era 

alguma atividade em Inglês, que, de certa forma, recusavam ou não vinham. Sente 

que alguma vez teve alguma ligação recusada por causa da língua? 
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PS: Nós tivemos várias... quer dizer, nós tínhamos uma rede, que também já 

desapareceu, que era uma Rede de Cidades Médias da Europa. Desapareceu há 

cerca de 5 anos. E a maior parte desta rede até era do Norte da Europa: Dinamarca, 

Finlândia, Noruega, Alemanha e Holanda. E depois estávamos nós no Sul da Europa. 

E fizemos várias vezes... tipo, convidamos até a participar cidades Espanholas porque 

era importante termos alguém do Sul, em vez de ser tudo do Norte da Europa – como 

tínhamos relações próximas aqui com estas cidades espanholas, aqui da 

Extremadura – convidamos várias vezes e eles nunca aceitaram para participar 

porque aquilo era mesmo em Inglês. Porque não havia o Espanhol como língua 

alternativa. Como era tudo em Inglês... ao princípio houve um que até veio, a reunião 

era cá em Évora, dessa rede... nós convidamos e eles até apareceram, mas depois 

não percebiam, depois tínhamos de estar sempre a traduzir o que se estava a dizer... 

assim meio Espanhol, meio Português... e por causa disso, eu acho que foi difícil de 

conseguir a participação deles e, a partir daí, recusaram a participar. 
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EO: Ok. Nas relações que estabelecem, recorrem mais a uma linguagem mais formal 

– através de e-mails – ou uma linguagem mais informal, como Whatsapp ou aquilo 

que estamos a fazer agora – o online? Sendo que agora com o vírus fomos obrigados 

a adotar uma nova regra, mas vamos recorrer há uns meses atrás, quando isto não 

existia e podíamos fazer tudo normalmente, como é que eram essas relações, o que 

é que usavam mais? 

 PS: É mais o formal. 

175 EO: O e-mail? 
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PS: O e-mail, sim. Videoconferência não usávamos. Se calhar a partir de agora, de 

vez em quando já se vai fazendo... mas antes era sempre mais formal. Os contactos 

são muito institucionais entre os Municípios, têm uma linguagem mais institucional. 

Por exemplo, eu podia ter com alguma...vá, com pessoas mais próximas com quem 

já tive algum contacto, relação, até podíamos trocar mensagens pelo Whatsapp 

durante as reuniões ou quando se aproximava a data da reunião, portanto, fazer uma 

coisa mais informal. Mas depois, as coisas, para funcionarem, tem de ser sempre o 

formal. Tem de ser sempre através dos políticos. Porque os técnicos, nós até 

estabelecemos algumas relações. Mas depois a nível político, se não houver apoio 

para participações em determinadas coisas ou para haver um projeto de cooperação, 

as coisas não funcionam. Não são os técnicos que depois vão tomar decisões sobre 

a participação do Município aqui ou ali. Tem de ser o político a fazê-lo, portanto, tem 

de ser sempre mais formal. 
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EO: E quais é que sente que são aqueles mais dispostos a uma relação mais 

informal? Ou seja, que não se importam que se envie umas mensagens... porque há 

sempre dois postos: há aqueles que preferem uma relação mais informal e há aqueles 

que têm nos seus hábitos, uma noção mais formal... de diferenciar negócios de 

relações pessoais. Quais é que sente que são os Municípios ou zonas onde se verifica 

mais essa diferença? 
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PS: É difícil dizer isso. Porque, é assim... os contactos, por exemplo, a nível técnico, 

acontece muito isso. Porque já nos conhecemos de vários projetos em que estamos 

envolvidos, e já temos uma relação mais pessoal. Em que podemos... o pessoal 

também é mais novo. Tanto podem ser ou Espanhóis ou Franceses, tanto faz, pode 

haver em várias áreas. Depois há sempre aquele contacto mais institucional que não 

nos compete a nós a fazer. Compete aos políticos fazer, com a nossa ajuda, mas que 

já não utilizam esses meios mais pessoais, utilizam mais o formal. Um ofício, mandar 

um ofício... enquanto que, por exemplo, há muita coisa que a gente trata por e-mail, 
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um e-mail para cá, um e-mail para lá... mas depois quando é determinado nível, já 

tem de ser um ofício, uma coisa mais formal, dirigida ao Presidente da Câmara do 

Município a dizer que, sim senhor, a gente participa, mas tem de ser assim este 

formalismo. Não basta um e-mail meu a dizer “Évora vai participar”. 

 

 

 

EO: Ok... imagine, aqui no caso que me falou, que tem as ligações com a Rússia, a 

ideia que eu tenho é que é um país mais fechado. Quais é que sente que são os 

maiores exemplos de adaptações necessárias a eles? 

210 
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PS: A Rússia... assim como nós também temos uma relação mais ou menos próxima, 

com o Japão, com uma organização que é o “Mayors For Peace”, que é de Hiroshima, 

sediada em Hiroshima. Nós já temos feito vários projetos com esta organização. E 

quando recebemos cá delegações Japonesas ou Russas, o que se nota mais é 

realmente nós... o estilo, a maneira de estar é completamente diferente da nossa. 

Porque é a mesma cultura... a cultura é diferente. Em termos culturais acho que é a 

mais... e depois ficam muito mais formais as relações. Porque também não 

queremos... temos sempre a ajuda do pessoal do Protocolo porque têm mais essa 

noção do que é que convém fazer, como é que a gente os pode receber, para não 

ofender a pessoa... enfim, eles ligam muito a esta parte mais formal, sejam os Russos 

ou os Japoneses. 

 EO: Sim... com o Japão, a língua que falam é o Inglês também? 

 PS: É o Inglês, sim. 

 EO: E da parte deles também não existe uma resistência? 
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PS: Desta organização, não. Eles têm contactos com cidades de todo o mundo. A 

delegação que depois cá recebemos, por exemplo, vinha uma tradutora da embaixada 

a acompanhá-los, e só um deles falava Inglês, o resto falava só Japonês. Não falavam 

língua nenhuma. 

 

 

230 

EO: E em relação aos modos de estar, quando eles vêm cá ou vocês vao lá – não sei 

se é o caso – sente que há, na mesma medida, uma adaptação da parte deles a 

vocês? 
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PS: Sim, também acho que sim. Acho que eles também tentam acolher o melhor 

possível... e tentam perceber a maneira de estar de cada um, acho que sim. Eu, por 

exemplo, lembro-me... epa, agora já não me recordo, mas acho que não foi com 

nenhuma destas... foi até com os Nórdicos, também reparamos nisso. Porque, por 

exemplo, eles podem almoçar às 11h da manhã e nós aqui, às 11h da manhã não é 

hora de almoço (risos). Por acaso, apercebemo-nos disso porque reparamos em 

muita gente a almoçar logo de manhã cedo, logo às 11h. E nós até achamos estranho 
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“então, mas porque é que está a almoçar?”. Ainda por cima, havia pessoal da nossa 

rede que eram Gregos – e os Gregos são como os Espanhóis, almoçam às 2h da 

tarde – e então aquilo era... então eles tentaram adaptar toda a reunião e toda a 

receção também de acordo com os nossos hábitos. E nós também fazemos em 

relação a eles. 

 

 

245 

 

 

EO: Por acaso, isso é interessante, esses exemplos, porque vai-se percebendo que, 

mesmo sendo a mesma zona e o mesmo país, as pessoas, mesmo assim, têm modos 

de estar e de agir que variam. Então, neste sentido queria perceber com que 

regularidade é que fazem esse tipo de relação? Se é só no momento em que decorre 

alguma formação/atividade, ou se mantêm uma relação regular? 
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PS: Sim, tentamos que a ligação seja regular para não se perder assim muito... 

quando está a decorrer um projeto é mais fácil, porque, por exemplo, se nos 

candidatamos a um projeto, a um fundo comunitário, que tem a duração, por exemplo, 

de 3 anos e temos X tarefas para fazer durante cada um, vamos sempre, 

regularmente, falando... temos de manter sempre o contacto para tratar de coisas, 

avançar no projeto, fazer o relatório e não sei quê... isso mantem a relação ativa. 

Quando não existe nada, foi isso que aconteceu com a rede “Mayors For Peace”, 

como disse há bocado, foi uma rede que depois morreu. Morreu porquê? Porque não 

havia dinâmica contínua dentro da rede. Havia alguns projetos pontuais... por 

exemplo, a rede era composta por 12 cidades e só duas é que participavam. As outras 

estavam só a assistir... iam às reuniões, mas depois ativamente, não participavam em 

nada ou não propunham nada. Às tantas, nos últimos anos, o que aconteceu foi que, 

como não havia relação regular, quando se marcavam reuniões, já não apareciam as 

pessoas. 

 EO: Porque se perdia a ligação? 
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PS: Porque é que iam? Se não estavam a participar em nada e também não queriam 

propor nada, iam lá fazer o quê? Deixavam de aparecer. E então nas últimas reuniões, 

já só apareciam 3 ou 4 cidades. Chegamos à conclusão... a reunião teve um tempo 

de vida, durante 20 anos, fez-se muita coisa, trabalhou-se muito em conjunto, mas 

depois as próprias cidades também têm outras dinâmicas e estabelecem relações 

com outras redes, com outras coisas e aquela estava moribunda, ao fim ao cabo. 

Como deixou de ter interesse... é uma coisa que eu também tenho estado a verificar. 

Cada vez existem mais relações de cooperação muito temáticas, muito específicas, 

com temas muito específicos, em que se o Município, aquilo de higiene que estava a 

dizer ou de sustentabilidade, se o Município está a apostar em estar a desenvolver 
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285 

 

 

 

 

290 

projetos deste tipo e quer conhecer, quer fazer candidaturas a fundos comunitários 

para arranjar dinheiro para qualquer coisa, interessa participar nestas redes. Aquelas 

muito generalistas, que são mais abrangentes, que são assim mais... Redes de 

Cidades Médias, como era aquela... nesta rede podia caber tudo e mais alguma coisa. 

O que é certo é que, como não era tão específica, tao temática, perdeu o interesse. 

Não sei se me faço entender. Enquanto não havia muitas redes... enquanto havia 

poucas redes aqui na Europa, nos anos 90, em que as cidades escolhiam estas redes 

mais abrangentes porque assim podia tratar de temas de cultura ou de área social, 

ou do ambiente ou etc. porque depois cada participante levava os técnicos que 

correspondessem a determinados projetos, mas a partir do momento em que houve 

esta abertura e este boom de redes de cooperação, se formos ver à net, há milhares 

de redes de mil e uma coisas, de todo o tipo de projetos, cada cidade começou a 

participar só naquilo que lhe interessa. Se lhe interessa só a área do ambiente, 

participa só nas redes ligadas ao ambiente. Porque são naquelas que tratam mais 

especificamente e que envolvem pessoal técnico, não só dos Municípios, mas 

também das Universidades, Investigadores e não sei quê... que podem trazer um 

aporte interessante, e estas redes assim mais gerais, começaram a perder, 

começaram a desaparecer. 

 

 

 

EO: Sente que o Município de Évora se calhar, entre fazer uma ligação por chamada 

ou enviar um e-mail, sente que há algum método em que estejam mais à vontade, a 

nível de escrita ou de fala? 

 PS: Eu prefiro a escrita. 

295 EO: Porque sente que será mais fácil? 

 

 

 

PS: Porque assim posso pensar bem nas palavras que estou a dizer (risos). A forma 

como estou a dizer... às vezes tem importância. Quer dizer, prefiro a falar se for uma 

coisa mais informal, agora se for um assunto mais... eu prefiro a escrita. 

 

300 

EO: Certo. Agora gostava de saber, neste sentido, quais são os maiores desafios que 

encontra a nível de línguas, de barreiras linguísticas? 
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PS: Quer dizer, eu, pessoalmente... agora estava a pensar numa rapariga que conheci 

em França. Que é secretária, que faz a gestão da rede AVEC. É uma rapariga nova, 

para aí da sua idade... e então ela, bem! Tem uma estaleca em línguas que pensei 

assim, “também gostava de ter!”. Ela fala Francês, que é Francesa, mas depois: 

aprendeu Árabe, fala Italiano, Inglês, Francês e um bocadinho de Alemão... bem! Ela 

apostou mesmo... quer dizer, pode não falar fluentemente, mas consegue mais ou 

menos entender. E epá, acho que isso... para quem está no sítio em que ela está, a 
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gerir uma rede, em que tem malta de vários coisos... é excelente! Tem Marroquinos, 

tem... porque ela consegue, quer dizer, a formação que ela tem em línguas adapta-

se perfeitamente ao trabalho que ela está a desenvolver. 

 EO: E sente que isso é algo que falta também nos outros Municípios? 
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PS: Acho que sim. Eu falo por mim... tive só 2 anos de Alemão, tive 3 anos de Francês 

e o resto tudo em Inglês. Eu, Francês, por causa do trabalho que tenho, a escrever é 

péssimo porque não falo, não escrevo em Francês e depois dou montes de erros – 

horrível. Mas tento desenrascar sempre e a falar, desenrasco mais ou menos. Por 

exemplo, o Espanhol, também acho que é uma... eu, no meu tempo não havia 

Espanhol na escola, mas é uma coisa que eu gostava de aprofundar. Porque os 

Espanhóis têm aquela coisa, que só falam Espanhol e só tratam com coisas em 

Espanhol. Eu escrevo em Português, às vezes uso o Google Translator, que também 

não é grande coisa... mas para comunicar com eles. E eles também, também 

escrevem em Espanhol, mas depois põe no Tradutor para Português, mandam-me... 

mas às vezes o Tradutor ainda é pior. Mais vale ler o original que aquilo é horrível. 

Vai buscar palavras Brasileiras e, opa, não. E então, vamos estabelecendo assim. 

Mas acho realmente que o conhecimento de línguas é muito importante, cada vez 

mais. Embora o Inglês seja a língua dominante... para quase tudo utiliza-se o Inglês. 

Epa, mas é excelente ter esse conhecimento de línguas e conseguir estabelecer 

relações com outros países assim.  

 

 

330 

EO: A nível de barreiras de hábitos, modos de estar... há bocado dizia que tinha a 

hora da refeição que era necessário ser adaptada. Sente que há algumas outras 

barreiras do mesmo género? 

 

 

 

 

335 

 

PS: Penso que não. É mais as línguas e, quando se recebe presencialmente, há mais 

essas questões, sim... mais protocolares e tal. A área do Protocolo é uma área que 

também devia estar muito ligada às Relações Internacionais... também é uma área, 

que eu também não tenho formação nessa área, o que vale é que as minhas colegas... 

procuramo-nos e vamos tirando algumas dúvidas e etc. Mas não estou a ver assim 

grandes barreiras, outras... 
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EO: Agora, a minha última questão era sobre o facto da remuneração. Porque daquilo 

que eu estive a ler, há autores que defendem que, à medida que uma pessoa 

desenvolve as suas habilitações, que deve também depois receber alguma 

remuneração extra, seja a nível de dinheiro, de algum tipo de formação/educação, 

deve receber alguma coisa extra para valer a pena o dinheiro que investe em si. 

Gostava de saber se o Município de Évora tem algum tipo de remuneração assim, ou 
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seja, se oferece algum tipo de ensino aos seus empregados, como é que isso 

funciona, ou se não existe de todo. 
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PS: Na Câmara de Évora, o serviço que gere o pessoal – os Recursos Humanos – 

eles é que têm essa área da formação. Eles, geralmente, no início do ano enviam 

para todos, para todos os serviços, uma lista de cursos de formação disponíveis 

através do Município local... é aquele tipo de formação, acho que é mais técnica até. 

Por exemplo, para a malta da contabilidade, formação naqueles programas 

contabilísticos... 

 EO: A nível de línguas, não tem? 
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PS: De línguas não. O que acontece é... por exemplo, línguas, protocolo, formação 

sobre fundos comunitários, por exemplo, gestão de projetos europeus, este tipo de 

formação, o que nós fazemos é: procuramos um curso que seja interessante online, 

mandamos para os Recurso Humanos a perguntar “Existe este curso assim-assim, 

custa X, podemos inscrever-nos?” A perguntar se podemos inscrever... eles 

perguntam ao eleito – ao Presidente da Câmara – se podemos, se concorda... se o 

parecer deles for favorável, eles dizem ao Presidente da Câmara “Olha, esta pessoa 

está interessada neste curso de formação... não existe cá em Évora – pode ser em 

Lisboa, no Porto ou outro sítio – custa X, autoriza ou não?” e ele depois logo decide 

se autoriza ou não. É assim. É assim pontualmente. 

 

 


